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Kort geding op dinsdag 16 juli:

Renovatie zwembad "In de
Dennen" slecht uitgevoerd
Het bestuur "In de Dennen" heeft een
kort geding aangespannen tegen inge-
nieursbureau Rienks & Beyer uit Amers-
foort en hoofdaannemer Ruiterk'amp uit
Vorden. Tijdens de renovatie van het
zwembad zijn volgens een onderzoek
van TNO ernstige fouten gemaakt.
Daarom zou het bad opnieuw onder
handen moeten worden genomen. Het
bestuur van het zwembad eist hiervoor
een voorschot van 350.000 gulden zodat
direct na het zomerseizoen met het her-
stel van het bad begonnen kan worden.
Het kort geding dient op dinsdag 16 juli.

In het zomerseizoen van 1994 werd het
geheel gerenoveerde zwembad geopend.
De eerste verontrustende berichten kwa-
men al aan het einde van dat seizoen.
Ontdekt werd dat de afvoerroosters een
opmerkelijke grote kalkaanslag hadden.
Dit bleek te worden veroorzaakt door
meegevoerde kalk van achter de tegels.
Na het seizoen 1994 werden verder
scheuren vastgesteld in de bodem, de
wanden en de afvoergoten. het bestuur
besloot vervolgens een onpartijdig bu-
reau een onderzoek te laten instellen.
Uit een rapport van TNO blijkt dat de
schade aan het tegelwerk van de gootbo-
dem het gevolg zijn van een niet water-
dichte tegelafWerking waardoor ijsafzet-
ting onder de tegels zorgde voor
breuk.Verder constateerde TNO schade
aan de antisliptegels en scheuren in het
grote bassin en in de brug tussen de bei-
de bassins. Het rapport van TNO geeft
tevens een aantal aanwijzingen hoe de ge-
signaleerde gebreken hersteld kunnen
worden.
Uiteraad is er door het bestuur intussen
intensief overleg gepleegd met de bedrij-
ven die betrokken zijn geweest bij de

voorbereiding en uitvoering van de reno-
vatie in het begin van de jaren negentig.
Het bestuur heeft inmiddels het principe-
besluit genomen de noodzakelijke voor-
zieningen zoals voorgesteld door TNO te
laten uitvoeren. Om verdere schade te
voorkomen moeten deze werkzaamhe-
den zo snel mogelijk worden gereali-
seerd. In elk geval voordat de winter in-
valt. Dat betekent dat beslist moet wor-
den over de vraag wie de kosten van de-
ze herstelwerkzaamheden zal moeten
dragen. Met de betrokkenen kan over dit
punt echter geen overeenstemming wor-
den bereikt. Daarom heeft het bestuur
moeten besluiten een kort geding aan te
spannen tegen het ingenieursbureau
Rienks & Beyer en hoofdaannemer Rui-
terkamp.
In een nagekomen raadsvoorstel stellen
burgemeester en wethouders de gemeen-
teraad van Vorden voor om aan het be-
stuur van het zwembad een garantiesub-
sidie te verlenen van 350.000 gulden.
Deze garantiesubsidie heft het zwembad-
bestuur nodig o^^terker te staan in het
kort geding. De^rchter zal de eis in het
kort geding volgens de gemeente minder
snel toewijzen als er een kans bestaat dat
het zwembad bij verlies van de arbitrage
niet in staat zal blijken te zijn het bedrag
van 350.000 guldjkte betalen.

Burgemeester en wethouders gaan ervan
uit dat als de gemeente niet garrant staat
en het zwembadbestuur het kort geding
verliest, de schade zodanig zal toenemen
dat de herstelkosten zo hoog worden dat
het zwembad definitief de poort zal moe-
ten sluiten. "Voor het voorzieningenni-
veau in de gemeente Vorden is dit onge-
wenst", aldus het college van burgemees-
ter en wethouders.

Dusseldorp legt
fietspad naar
Kranenburg aan
Aannemer Dusseldorp uit Lichtenvoorde
gaat het fietspad tussen Vorden en
Kranenburg aanleggen. Dusseldorp zal
direct na de bouwvakvakantie starten.
Met 1.370.000 gulden was de aannemer
uit Lichtenvoorde de laagste inschrijver
voor d* klus. In totaal deden 21 bedrijven
een gooi naar de opdracht. De firma
Dostal uit Vorden was na Dusseldorp de
goedkoopste. De totale kosten voor de
aanleg van het fietspad inclusief onteige-
ning komen op 1,8 miljoen gulden.
Voorzitter J.F. Geerken van de Werkgroep
Fietspad Vorden-Kranenburg vindt het
jammer dat het fietspad niet door een
Vordense onderneming wordt aangelegd.
"Die opdracht had de provincie eigenlijk
naar Dostal moeten laten gaan. Maar dat
is meer een gevoelskwestie. Helaas was
de firma Dostal net iets duurder', zegt hij.
Geerken is echter wel blij dat de aanbe-
steding rond is. "Er kan nu eindelijk wor-

Aantrekkelijke
vliegvakanties?

Zie Rabobankadvertentie
pagina 11

den begonnen met de aanleg van het
fietspad. We gaan ons nu als werkgroep
inzetten voor het volgende traject. Want
ook tussen Kranenburg en Ruurlo moet
er een fietspad komen", aldus Geerken.

Commisie blij met
nieuwe locatie
brandweerkazerne
De commissie bestuur en ruimtelijke or-
dening toonde zich vorige week dinsdag-
avond bijzonder blij dat er eindelijk een
geschikte locatie voor de nieuw te bou-
wen brandweerkazerne is gevonden. Het
college heeft met de heer L. Gotink aan
de Strodijk 2 overeenstemming kunnen
bereiken over de aankoop van een per-
ceel ter grootte van ongeveer drieduizend
vierkante meter. De nieuwe brandweer-
kazerne komt op het achterste gedeelte
van het terrein van de heer L. Gotink te
staan. In de gemeenteraadsvergadering
van 9 juli wordt er definitief besluit geno-
men.
De vestiging van een politiebureau in het
nieuwe pand van de brandweer lijkt niet
waarschijnlijk. Tijdens de commissiever-
gadering werd medegedeeld dat er op dit
moment overleg gaande is met Thuis
Best over de verbouw van het huidige
politiebureau. Men denkt eraan een ge-
deelte van het pand te gaan verhuren aan
de politie. Op die manier blijft het plaat-
selijke politiebureau in het centrum van
Vorden.

WEEKENDDIENSTEN

Hervormde Gemeente
Zondag 7 juli Afscheid Zondagsschool kinderen 10.00 uur
ds. H. Klaassens, gezinsdienst. Met medewerking
van het Vordens Tienerkoor.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 juli 10.00 uur ds. G.W. van de Brug,
Zutphen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 7 juli 10.00 uur gez. ge/.insdienst in N.H.
Kerk, ds. K.H.W. Klaasse; 19.00 uur ds. H.A.
Speelman (eigen kerk).

RK Kerk Kranenburg
Zondag 7 juli 10.00 uur Eucharistieviering 30+ koor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 6 juin 18.30 uur Eucharistieviering, volks-
zang.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 6 julii 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 7 juli 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekendwacht pastores: 7-8 juli Pastoor H. Jaspers,
Zutphen, tel. 52 70 80.

Huisarts 6-7 juli dr. Haas, Christinalaan 18, tel. 55 16
78.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak)
komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen vooroverleg.

Tandarts 6-7 juli D. Stolk, RuuriR. (0573) 45 24
00.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92̂ ^
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bt^Hlurcn dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uurTKinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16 JO en 17.45-19.00 uur.
Hjrtbewaking en intensive care dagelijks 15.00-
1530 en 19.00-1930 uur (na overleg).
Kraamafdeling 1030-1130, 1530-16.45 en 18.45-
1930 uur. PAAZ iedere avond 1830-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241
CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240
AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is
er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij
verzoeken u dringend om op deze tijden uw recept
aan te bieden. Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en
17.15 tot 17.45 uur. Buiten de genoemde rijden kunt
U voor spoedeisende recepten bellen aan de voor-
deur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel.
(0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 55 12 77 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting. Thuis Best' Schoolstraat I l A .

Onderhoudsklachten en technische Aiken ma. t/m
vri). 8.00 tot 10.00 u u r , al leen telefonisch (0575) 46 14
00. Overige /.ikcri op a f ' . p i a a k . Tel. (0575) 40 14 00.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraam/org, kruiswerk en ge/insver/oigmg 24 uur
per dag bereikbaar via telefoonnummer 06-8806
(20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
lii(h< i'iw thuisverpleging 24 u u r per dag, tel. (0575)
51 04 03. Steunpunt Winlerwuk tel. 10543) 53 10 53.

Pedicure L. Evers J anken , t e l . (0575) 4 c- 25 15 Mevr
Mokkmk-Kasteel , tel 55 o^ 08.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van 14.00
16.00 uur bij S WC W -kantoor, Ra.idhuisstu.it. Info
55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, Vorden, tel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag t/m vr i jdag 8 30-9.30 uur .

Praatgroepen voor homosexuele mannen en jonge-
ren Postbus 93, 7261 AB Ruurlo , tel (0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. (0575) 55 12 50.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het lebbink 4a, tel.
(0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 00 8212240.

Startkm*ldinpsnumnu>r vo< ,
(020) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden geopend dinsdag
13.30-20.30 uur , woensdag 13.30-17.30 uur , donder-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30 uur , zater-
dag 10.00-12.00 uur .

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden
Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerus
gebouw: donderdag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 u u r ;
zondag 11.00-12.00 uur .

VVV-kantoor lel. 55 32 22 Openingstijden: maan
dag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 17.30 uur; zaterdag
van 9.30 uur tot 15.00 uu r .

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maan-
dag, dinsdag, donderdag, vr i jdag van 10.30-1230 en
10.00-18.00 uur , zaterdag van 10.30-12.30 uu r . Tel.
(0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Terminale thuiszorg 'Noabcrhulp'
tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-
zorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-
11.30 uur , Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575)
54 41 41.
Overige dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder
tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (S.W.O.V.)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m vr.
van 9.00 - 12.00 uur.
Tafeltje Dek-le
Aanvraag ma. t/m vr. van 9.00 - 10.00 uur, tel.
55 34 05.
Dagopvang
Aanvraag bij 5.W.O.V., tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen).
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.
Open Tafel ledere dag.
Aanmelden via "de Wehme", tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05. Bij afwezig-
heid kun t u bellen 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk
Opgave bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.

Tafeltje Dek-]e
Ma. t/m vr. tussen 9.00 en 10.00 uur . Tel. 55 34 05..
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.
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GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn
voornemens, met toepassing van het

bepaalde in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening voor een periode van maximaal 1,5 jaar, vrij-
stelling te verlenen van de bepalingen van het bestem-
mingsplan "Vorden West eaZuid 1992".

De vrijstelling is bedoeld voor het plaatsen van een (tij-
delijke) woonkeet aan de voorzijde van ouderencen-
trum "de Wehme" aan de Nieuwstad.

De bouwtekening ligt met ingang van donderdag 4 juli
1996, gedurende twee weken, ter inzage ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening (koetshuis).

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk
bedenkingen aan ons kenbaar maken.

Vorden, 3 juli 1996.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met

ingang van maandag 8 juli 1996, gedurende vier
weken, voor een ieder op de gemeentesecretarie, afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis), ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan
"Buiten-gebied 1996, nr. 1".

Dit plan geeft een (dubbel)bestemming "aannemings-
bedrijf" aan de percelen Maalderinkweg 6 en Wïers-
serbroekweg 1 naast de bestaande agrarische be-
stemming.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze over de plannen (schriftelijk) kenbaar
maken aan de gemeenteraad van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA VORDEN.

Vorden, 3 juli 1996.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Rondleidingen
Pinetum De Belten, Vorden
op de dinsdagavond, aanvang 19.00 uur

Juli: 2, 9,16, 23, 30
Augustus: 6,13, 20, 27
September (aanvang 16.30 uur) 3 en 10

Verzamelen: Wildenborchseweg 15 te Vorden
(ingang landgoed De Belten)
Kosten f 5,- p.p., kinderen f 2,50. Honden worden niet toegelaten

Lotnummer Prijs

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
Vorden - Tel. (0575) 55 34 83

TREKKINGSLIJST
10e trekking d.d. 28-6-1996

Naam, adres, woonplaats
90

457

705

321

645
897
192

402

466

134

CD Speler

Magnetron

Dames/herenfiets

Fotocamera

Dames/herenhorloge
Boormachine
Soundmachine

Kledingbon f 150.-

Waardebon f 100,-

Waardebon f 50,-

11 e trekking
794 AUTO

N. Groenendaal.
Nieuwstad 9, Vorden
J. Visser
Nijverheidsweg 3, Steenderen
G.Gr. Nuelend,
Lindeseweg 1, Vorden
J.L. van Houten,
Het Eiland 20, Warnsveld
A.M. Jimmink, 't Gulik 4, Vorden
J. Bos. Hessenweg 19, Zwolle
E. Wuestenenk, M
De Voornekamp 21, Vorden
J. Pelgrum.
Hoetmkhof 139, Vorden
C. Melchers,
Nijverheidsstr. 11, Ruurlo
A. Brummelman,
Hamminkweg 6, Vorden

HOOFDPRIJS AUTO
E. van Welzenis,
Scheggertdijk 72, Almen

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Doe mee met de recreatieve
Vordense klootschietmara-
thon op zondag 7 juli a.s.
Start: 'Vordense Pan', Hen-
geloseweg 14 om 10.00 uur
klasse heren, om 10.45 uur
klasse dames en gemengd
(max. 2 heren). Maximaal 1
bondslid per team. Info en
opgave liefst voor 6 juli bij D.
Regelink, tel. (0575) 55 13 28
• Te koop: commodekast en
ledikant M.D.F, wit; badje
met standaard; autostoel 0-
4 jaar. Tel. (0575) 46 30 04
• Gevraagd: aardbeienpluk-
kers. F.T. van Amerongen,
Schuttestraat 12, 7251 MZ
Vorden, tel. (0575) 55 64 08
• Te koop: 2 sta-caravans
plm. 7,50 x 3,50 m. Geschikt
voor tijdelijke bewoning. Prijs
n.o.t.k. Tel. (0573) 45 35 56
• Te koop: racefiets Giant
Swift (i.z.g.st.) f 600,- incl.
triathlonstuur, kilometerteljer,
bergverzetten. Telefoon (0575)
55 15 07 (na 19.00 uur)
• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 1 ochtend per
week. Graag bellen na 18 uur
55 19 80

• Zomerconcert Jubal zon-
7 juli, camping De Kleine

{eege, aanvang 11.00 uur. De
tree is gratis

• 't Kwekerijtje 'De Rou-
wenhorst' Leestenseweg 32
te Vierakker heeft uit eigen«jkerij, dus zeer voordelig,

andersoortige vaste
nten., Ook nog aanwezig

een klein aantal niet alle-
daagse eenjarigen. Open op
vrijdag en zaterdag.

• Gevraagd: flinke hulp in
de huishouding. Zelfstandig
kunnen werken, 2 ochtenden
per week. Tel. (0575) 55 66 55,
tussen 12-13.30 uur op werk-
dagen

• Dagelijks te koop: verse
aardbeien. Larenseweg 4,
Vorden, tel. (0575) 55 33 49

• Voor metsel- en timmer-
werk kunt u Harmsen bellen.
Tel. (0575) 55 14 86

• Te koop: bonte dwerggeit
met 2 geitlammetjes met
papieren, geboren 2-6-1996.
Tel. (0575) 46 31 52

• 17 juli a.s. Kuip Rotterdam:
concert Eagles! Kaarten? Bel
nu 55 14 59

• Te huur gevraagd: tijdelijke
woonruimte voo^4 personen
in Vorden of omgeving. Tevens
te huur gevraagd: opslag-
ruimte voor een periode van
plm. 6 maanden. Tel. (0575)
55 10 44
• Te koop: Walker Doublette
vouwwagen met oplooprem,
snel opzetbaar, veel bagage-
ruimte, incl. veel accessoires.
Tel. (0575) 46 30 34

• Doe mee met de recreatieve
Vordense klootschietmara-
thon op zondag 7 juli a.s.
Start: 'Vordense Pan', Hen-
geloseweg 14 om 10.00 uur
klasse heren, om 10.45 uur
klasse dames en gemengd
(max. 2 heren). Maximaal 1
bondslid per team. Info en
opgave liefst voor 6 juli bij D.
Regelink, tel. (0575) 55 13 28

Vers Vordens lamsvlees
extra voordelig lamssaucijsen
100 gram f 1,39

WOENSDAG GEHAKTDAG

HALF OM HALF GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG

KIP FILET
1 kilo

f 10,95

WEEKENDVOORDEEL
500 gram

FRICANDEAU
+ 500 gram

VERSE WORST

samen f 3,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boeren leverworst
Gekookte worst

Grill worst
3 soorten

100 gram f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram ff 2,85

met gratis kruidenboter

MAANDAG EN DINSDAG
GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 6,95
4 boomstammetjes +

4 boerengehaktsnitzels
samen f 7,95

SMULLERS OPGELETMarkt aanbieding
Bami/nasi 1 kilo 5,95

Lams shoarma
Slagerij/worstmakerij 1 oo gram 1,69

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel. (0575) 55 14 70

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!
CONTACT

een goed en graag gelezen blad

koop van een
kcassette
Gero / Michelin

licoptervlucht

eau
SPEELGOED
HUISHOUDEN l
KADOSHOP
MUZIEK
LEKTUUR

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566



Wij zijn dolblij dat geboren is:

Zjors
SEBASTIAN BRAM

Zoon en broer van

Bram en Corrie
Lammers-Lassche
Akkemay
Lottet
Lonneke

27 juni 1996
Zutphenseweg 27
7251 DG Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Robin
21 juni 1996

Bob, Hermien en Nick
van Goethem

De Vlierbes 131
7006 SC Doetinchem

Hallo, ik ben

Daniëlle
JOSEWIENA JANINE
WEENINK

Ik ben geboren op 27 juni
1996 om 8.34 uur, ik weeg
4300 gram en ben 55 cm
lang.

Hartelijk bedankt voor uw feli-
citaties, bloemen, kaarten en
cadeaus die wij van u moch-
ten ontvangen bij ons 50-jarig
huwelijk.
Het is voor ons een onverge-
telijke dag geworden.

J. Bruil
A.H. Bruil-Berkelaar

Ruurloseweg 34
7251 LK Vorden

Langs deze weg wil ik ieder-
een bedanken voor de felici-
taties, bloemen en cadeaus
die ik mocht ontvangen op
mijn 80e verjaardag.

Mevr. E. Harmsen-Kist

Vorden, juli 1996

Wij willen iedereen heel harte-
lijk bedanken voor de felicita-
ties, bloemen en cadeaus die
wij op onze huwelijksdag
mochten ontvangen.

Jurgen Damen
Martine Damen-

Hendriksen

Hengelo (Gld.), juli 1996

Wij, Arnold en Miranda, zijn 20
juni 1996 getrouwd. Iedereen
die ons een kaartje, plantje
etc. heeft gestuurd willen wij
hiervoor bedanken.
Het was voor ons een onver-
getelijke dag.

Op 9 juli 1996 is het 25 jaar geleden
dat wij in het huwelijk zijn getreden.

Bernard Laarkamp
en
Hennie Laarkamp-van Werven

Ter gelegenheid hiervan houden wij
op zaterdag 13 juli a.s. receptie van
15.00 tot 16.30 uur in bodega 't Pan-
toffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

Almenseweg 48
7251 HS Vorden

Op vrijdag 12 juli a.s. hopen wij

T. Klein Ikkink
en
A. J. Klein Ikkink-G root Jebbink

samen met onze kinderen en klein-
kinderen ons 50-jarig huwelijksfeest
te vieren.

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 15.00 tot 17.30 uur in De
Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Juli 1996
Stuwdijk 3, 7251 KL Vorden

samen met mijn grote broer
Robert ga ik het leven van ,d en Mjranda

papa en mama nog verder op van Zejjst

z'n kop zetten.

Vorden juli 1996
Bezoek is erg gezellig maar Qe Hanekamp 6

tussen 12.00 en 14.00 uur
nemen we even de tijd voor
ons zelf. Voor de vele blijken van me-

deleven na het overlijden van
Mijn ouders zijn

José en Bert Weenink CHRISTINA ADRIANA
WESTDIJK-WASSINK

Raadhuisstraat 12
7251 AB Vorden zeggen wij u onze hartelijke
(0575) 55 32 82 dank.

Een ieder die aan ons 40-jarig Fam. Westdijk
luwelijksfeest aandacht heeft Fam. Wassink
geschonken, willen wij dank
zeggen. Vorden, juli 1996
i i_ i _ijw oezoeK, uw cadeau, uw

wenskaart zijn voor ons van
grote waarde.

Johan en Gerda ADVERTEREN KOST GELD...
Luimes NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Dennendijk 10
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1 Erik Steen breker
j en
\ Margriet Brummelman
t • .j ^

gaan trouwen op donderdag 11 juli \
1996 om 11.30 uur in gemeentehuis l
'Kasteel Vorden'.

'.-
U bent van harte welkom op onze
receptie die gehouden wordt van •
15.00 tot 16.30 uur in bodega 't Pan- \
toffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.
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1 Ons adres:
1 Hamminkweg 6, 7251 PZ Vorden
•,
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1 Jos van Dijk
! en
j Christine Walgemoet
1 1
', gaan trouwen op vrijdag 12 juli 1996 j

om 11.30 uur in gemeentehuis Kas- j
teel Vorden.
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Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 \
tot 16.30 uur in bodega 't Pantoffeltje |
Dorpsstraat 34 te Vorden.
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l Ons adres blijft:
| De Bongerd 3
! 7251 CC Vorden
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Bedroefd maar gesterkt door de onuitwisbare her-
innering, delen wij u mede, dat na een kortstondig
ziekbed te midden van hen die hem lief waren,
vredig is ingeslapen, mijn geliefde echtgenoot,
onze fijne pa en onze belangstellende opa

WILLEM VOSKAMP

op de leeftijd van 85 jaar.

Vorden: M.J. Voskamp-Jonkers 1

Ambt Delden: Corrie en Walter
Richard en Marion
Laura en Bertus

Voorburg: Wim

•
Vorden: Tonni en Josefien

Edwin en Peggy 1

Geesteren (Gld.): Margreet en Wout
Linda en Eric
Jeroen

29 juni 1996
Prins Clauslaan 5
7251 AS Vorden

Liever geen bloemen

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheidne-
men op dinsdag 2 juli van 19.00 tot 19.30 uur in
het uitvaartcentrum van Monuta, Het Jebbink 4a te
Vorden.

De crematieplechtigheid vindt plaats op woensdag
3 juli om 10.30 uur in de IJsselzaal van cremato-
rium Dieren.

Nadien is er eveneens gelegenheid tot condoleren
in het crematorium.

Maar Gij, o God, kent mij.
Gij ziet mij en proeft mijn hart.

Jeremia 12 : 3

Heden overleed onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

GERDA REMMERS-HUISKES
SINDS 18 MAART 1993 WEDUWE VAN GERRIT REMMERS

op de leeftijd van 84 jaar.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Vorden, 21 juni 1996

Correspondentie-adres:
Familie H.J. Remmers,
B. van Hackfortweg 11, 7251 XB Vorden

Overeenkomstig haar wens heeft de begrafenis in
kleine kring plaatsgevonden.

Voor alle hartelijkheid die wij ondervonden en de
geschenken, bloemen, brieven en kaarten die wij
ontvingen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwe-
lijk, zeggen wij hartelijk dank.

C. Fortgens
W.A.O. Fortgens-Opstelten

Warnsveld, juli 1996
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ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG.GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB - VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

MONUTA
kunt U bij ons terecht. Bel (0575) 551967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

Prettymarkt
Vorden '64

en
Polovereniging Vorden '64
weer haar jaarlijkse
Prettymarkt
van 10.00 tot ca. 16.00 uur.

Hebt u nog bruikbare goede spul-
len, laat het ons eten even weten,
wij halen het graag bij u op.

5lefoon (0575) 55 43 64
55 18 66

[nim
Nu nog de baan die bij jou past!

Sollicitatietraining 'effectieve
presentatie'op 11 en 12 juli

t Klein ftxen
veste voor innerlijke groei

Nieuwstad 10,
7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 55 44 00

VERZAMELAARS
OPGELET!

Het Dorpscentrum in Vorden
organiseert op

ZATERDAG 7 SEPTEMBER a.s.
een infomarkt.

Aan verzamelaars wordt de gelegenheid
geboden op die middag een

RUILBEURS
te organiseren.

Individueel of als vereniging.
Vóórpubliciteit gratis.

Inlichtingen en inschrijving bij de beheerder
van het Dorpscentrum,
tel. 0575 - 55 27 22
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m Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.
M Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.
• Het gemeentehuis is open van maandag tot
en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van het
gemeentehuis.

ERGUNN1NGEN

Op 25 juni jongstleden hebben burge-
meester en wethouders vergunning ver-
leend aan:

Woningstichting Thuis Best voor het
bouwen van een dakkapel op het per-
ceel het Kerspel 26 te Vorden;

de heer M. Bouwmeester voor het
gedeeltelijk vernieuwen van een var-
kensstal op het perceel Branden-
borchweg l te Vorden;

- de heer HJ. Knoef voor het vergroten
van een woning met garage op het
perceel de Voornekamp 19 te Vorden;

- v.o.f. 't Pantoffeltje (t.a.v. de heer F.H.
Meulenbroek) voor het bouwen van
een bergruimte op het perceel Dorps-
straat 34 te Vorden;

- de heer F.H. Fokkink en mevrouw SJ.
Thexton voor het slopen van een
manege en diverse schuren op het
perceel Larenseweg 3 te Vorden

- de heer D.C. Droppers voor het slo-
pen van een veldschuur op het per-
ceel Heijendaalseweg 3 te Vorden.

- gemeente Vorden voor het vellen van
3 kastanjes op het perceel Industrie-
weg, ter hoogte van de Ruurloseweg
te Vorden; 930 m2 bosplantsoen op
de percelen Industrieweg, evenwijdig
aan de spoorlijn te Vorden; 2 berken,
l acacia, l meidoorn en l lijsterbes op
het perceel Industrieweg, ter hoogte
van het bedrijf Gems te Vorden; 270
m2 bosplantsoen op het perceel Nij-
verheidsweg, ter hoogte van het be-
drijf Ten Have te Vorden; 3 berken, l
eik, l els en 20 m2 bosplantsoen op
het perceel Industrieweg en Nijver-
heidsweg, ter hoogte van het bedrijf
Wolbrink te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergunningen aan aanvragers,
daartegen een bezwaarschrift in te die-
nen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers^fcp bekend gemaakt kunt u
navragen b^Tie sector Grondgebied.

Naam

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTWORDEN

Bouwadres Datum Omschrijving
ontv.

J. Hammers Lankhorsterstraat 20-06-96 . uitbreiden van een veestal
19, Wichmond

R. Hartman het Eelmerink 3 25-06-96 uitbreiden van een woning/
Vorden carport

D.C. Droppers Heijendaalseweg 3 26-06-96 bouwen van een
Vorden kapschuur

Deze bouwaanvragen kunt u inzien bij de sector Grondgebied in het koetshuis.

H w\rr\ ,
ELLEN VAN BOMEN NOODZAKELIJK VOOR OPKNAPPEN

IN D USTRIETERREIN

In nauw overleg met de ondernemers op het industrieterrein Werkveld hebben bur-
gemeester en wethouders plannen ontwikkeld voor het opknappen van het indu-
strieterrein. Zo worden ondermeer de Industrieweg en de Nijverheidsweg gere-
construeerd. Ook de beplantingen langs deze wegen moeten voor een groot deel
worden gerooid en vervangen. Voor het uitvoeren van de reconstructie is het nood-
zakelijk dat een groot deel van de huidige beplantingen worden gerooid.

Welke bomen en beplantingen verdwijnen er?
Wat er precies gaat verdwijnen kunt u in deze rubriek lezen onder het kopje "ver-
gunningen".

Herplant
Vanzelfsprekend herplant de gemeente. Er is een beplantingsplan gemaakt dat voor-
ziet in het herplanten van 61 acacia's en 930 m2 bosplantsoen. Tevens worden diverse
heesterbeplantingen en enkele hagen aangebracht. Het beplantingsplan ligt voor een
ieder ter inzage op de afdeling gemeentewerken (boerderij).

Bezwaar
De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de mogelijkheid om tegen
de beslissing van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift in te dienen. Wat
u daarvoor moet doen kunt u ook weer lezen onder het kopje "vergunningen* in
deze rubriek.

AAR HET B UITEN LAN D? WA T HEEFT U NODIG?•
Voor het reizen naar het buitenland moet u o.a. in het bezit zijn van een geldig reis-
document. Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan.
U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese identi-
teitskaart (ook wel Europese reiskaart of Europakaart genoemd) voor het reizen in de
meeste landen van Europa (o.a. niet in de voormalige Oostblok-landen). Beide docu-
menten zijn vijf jaar geldig.

AANVRAGEN
Het paspoort of de identiteitskaart moet persoonb'jk worden aangevraagd. U kunt
dus niet voor iemand anders een paspoort of identiteitskaart aanvragen!

Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het oude
paspoort of toeristenkaart/identiteitskaart meebrengen. Als de aanvrager staat bij-
geschreven in een reisdocument van één of beide ouders, dan moet het reisdocument
waarin men staat bijgeschreven worden meegebracht.
Kunt u bij het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude document niet over-
leggen, dan moet u een ander geldig legitimatiebewijs meebrengen voorzien van uw
foto en handtekening. Bij het ontbreken van andere legitimatiebewijzen wordt door
de gemeente een nader onderzoek ingesteld. Als u eerder een reisdocument hebt
gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een nieuw document,
dan worden de leges verhoogd met f 25,-. Is het vermiste reisdocument afgegeven in
een andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw document worden gemaakt,
omdat het oude aanvraagformulier in die gemeente moet worden opgevraagd.

Bij de aanvraag moeten 2 goedgelijkende identieke pasfoto's (van goede kwaliteit;
zwart-wit of kleur) worden ingeleverd. De foto's (niet ouder dan l jaar) mogen niet
kleiner zijn dan 3x4 cm (LET OP: de meeste pasfoto's die op'school worden gemaakt
zijn te klein en kunnen dus niet worden gebruikt!!).

VERMELDING VAN KINDEREN IN HET REISDOCUMENT
Bijschrijven van kinderen kan alleen in een paspoort, indien er geen sprake is van
voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke verklaring van geen bezwaar
worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op het gemeentehuis te verkrijgen.

TOESTEMMING
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of voogd
voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een paspoort geldt dat
voor kinderen vana^^ jaar. Personen die onder curatele staan hebben de toestem-
ming nodig van de Ultor. Een formulier voor het geven van toestemming is op het
gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit achteraf worden gegeven, dit
moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.

AFGIFTE
Wij streven ernaar u^:eisdocument direct te maken, zodat u geen tweede keer terug
hoeft te komen. De ̂ ^iwe apparatuur voor het maken van een reisdocument is zeer
storingsgevoelig, waardoor de "klaar-terwijl-u-wacht"-service misschien niet altijd
gerealiseerd kan worden. Wij doen ons best, maar vragen uw begrip wanneer het n
iet lukt.

TANKOVERLAST VAN DE GROENE MINI-CONTAINER, WAT KUNT V
ERAAN DOEN?

In de warme zomermaanden kan de groene mini-container stinken. Bovendien trekt
dit afval insecten aan, zoals bijvoorbeeld het fruitvliegje, dat zich bij hoge tempera-
turen razendsnel kan vermenigvuldigen.

Hoe kunt u deze stankoverlast verminderen?

1. Schoonhouden van de container
Houdt de container schoon door hem na het legen bijvoorbeeld met groene zeep
goed te reinigen. Gebruik voor het schoonmaken geen chloor, bleekmiddel of andere
agressieve schoonmaakmiddelen, omdat deze schadelijk zijn voor het milieu. Gaat u
op vakantie, laat uw container dan schoon achter, vraag aan uw buren of u de laat-
ste restjes GFT-afval in hun container mag doen.

2. Gebruik papieren gft-zakken
Deze zakken nemen vocht op, waardoor de stankoverlast iets vermindert. Tevens
blijft de container schoon. Hetzelfde effect hebben speciale inlegbodems voor groene
containers. Zakken en inlegbodems kunt u verkrijgen bij de supermarkten en tuin-
centra.

3. Antistankmiddelen
Luchtverfrissers speciaal voor de groene mini-containers blijken goed te werken. Dit
is uit testen van de consumentenbond gebleken, deze anti-stankmiddelen zijn ver-
krijgbaar bij drogisten, supermarkten, bouwmarkten en tuincentra. Hoe meer u ervan
gebruikt hoe beter ze werken. Deze middelen hebben geen merkbare invloed op de
kwaliteit van het compost. De test van de verschillende middelen staat in de consu-
mentengids van juni 1996.

4. Nat GFT-afval afwisselen met droog GFT-afval
Dit is een beproefde methode. Door laagjes nat afval af te wisselen met bijvoorbeeld
droog tuinafval, zoals gras, onkruid, snoeiafval, droog blad en dergelijke, krijgen
bacteriën en schimmels (de stankveroorzakers!!) minder kans zich te ontwikkelen.
Ook het laten uitlekken van nat GFT-afval helpt, door bijvoorbeeld een uitlekbakje
in of op het aanrecht te plaatsen.

5. Vlees en visresten
Met name vlees en visresten zijn stankveroorzakers, als het warm weer is kan dit
afval, verpakt in oude kranten, het best in de mini-container gedaan worden die het
eerst wordt geleegd, ook al is dit de grijze container.



6. Zei de container in de schaduw
Door de container in de schaduw te plaatsen remt u de groei van de schimmels en
bacteriën.

Des te meer van de bovengenoemde methoden u toepast, des te minder last heeft u
van een stinkende mini-container. Voor meer informatie kunt u bellen met de afval-
informatielijn, tel. (0570) 63 77 55, bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00
uur.

ARANTIESUBSIDIE VOOR ZWEMBAD IN DE DENNEN

In een nagekomen raadsvoorstel stellen burgemeester en wethouders de gemeente-
raad voor om aan het bestuur van de Vereniging "In de Dennen" een garantiesubsi-
die te verlenen van f 350.000,-.

EEN BEROEP MOGELIJK BIJ WEIGERING HERZIENING
BESTEMMINGSPLAN

Sinds l februari jongstleden is het niet meer mogelijk om in beroep te gaan tegen
een weigering een bestemmingsplan te herzien of een voorbereidingsbesluit te
nemen, dit is het gevolg van een uitspraak in hoger beroep van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Eerder was het zo dat de beslissing van burgemeester en wethouders om niet mee te
werken aan een planwijziging schriftelijk aan de verzoeker werd meegedeeld, met de
opmerking dat men de gemeenteraad om een voor beroep vatbare beschikking kon
vragen. Een uitspraak vragen aan de gemeenteraad kan nog steeds, maar tegen die
uitspraak in beroep gaan dus niet meer.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zijn uitspraak gegrond
op artikel 8.5 van de Algemene wet bestuursrecht. Hierin staat dat geen beroep open
staat tegen een besluit dat genomen is op grond van artikelen die genoemd staan in
de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht. De artikelen 21 en 25 van de Wet op
de ruimtelijke ordening staan genoemd in deze bijlage (het nemen van een voorbe-
reidingsbesluit en het vaststellen van een bestemmingsplan).

Gemeenten hebben dus bij de vaststelling van bestemmingsplannen en het nemen
van voorbereidingsbesluiten een grote mate van beleidsvrijheid, ook voordat de
Algemene wet bestuursrecht in werking trad was dit al zo. De burger had geen grote
kans dat de rechter de gemeente kon dwingen hieraan mee te werken.

Als de gemeenteraad echter besluit wel mee te werken aan de wijziging van een
bestemmingsplan, dan blijven de mogelijkheden voor inspraak en bezwaar normaal
gehandhaafd.

Dit is naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk omdat tijdens
de uitvoering van de laatste renovatie van het bad ernstige fouten blijken te zijn
gemaakt die onmiddellijk na sluiting van het bad moeten worden hersteld.

Om de schuldvraag van deze fouten te kunnen beantwoorden en uiteindelijk een ver-
goeding van de nerstelkosten te kunnen claimen is arbitrage noodzakelijk. In
opdracht van het bestuur heeft TNO de zaken onderzocht. Het rapport is volgens het
bestuur van het zwembad vernietigend voor het ingenieursbureau dat tijdens de
renovatie verantwoordelijk was voor de bouwbegeleiding.

Het ingenieursbureau willigt een verzoek van het zwembadbestuur niet in om alvast
een voorschot te betalen om de meest urgente werkzaamheden uit te voeren. Het
zwembadbestuur heeft daarom besloten om een kort geding aan te spannen tegen
het ingenieursbureau en de verantwoordelijk (hoofd)aannemer met als eis het beta-
len van een voorschot van f 350.000,-, zodat tijdig met de werkzaamheden kan wor-
den gestart. Dit kort geding dient op 16 jul i aanstaande.

De garantiesubsidie van f 350.000,- van de gemeente heeft het zwembadbestuur
nodig om sterker te staan in het kort geding. De rechter zal de eis in kort geding min-
der snel toewijzen als er een kans bestaat dat het zwembad bij verlies van de arbi-
trage niet in staat zal blijken te zijn het bedrag van f 350.000,- terug te betalen.

Burgemeester en wethouders gaan ervan uit dat als de gemeente niet garant staat en
het zwembadbestuur het kort geding verliest, de schade zodanig zal toenemen dat
de herstelkosten zo hoog worden dat het zwembad definitief de poort zal moeten
sluiten. Voor het voorzieningenniveau in de gemeente Vorden is dit ongewenst.

Pinetum De Belten
start 2 juli
met rondleidingen
Ook dit jaar worden in de zomermaan-
den weer avondrondwandelingen onder
deskundige leiding in het pinerum "De
Belten" in Vorden georganiseerd. De
rondleidingen hebben plaats van 2 juli tot
en met 10 september plaats op dinsdag-
avond. Men vertrek vanaf de ingang van
landgoed De Belten aan de Wildenborch-
seweg 15.
De kleurschakeringen, de vormen, de on-
derlinge verschillen van de meer dan dui-
zend soorten en cultuurvariëteiten van de
aanwezige naaldbomen in het park zullen
iedere bezoeker verrassen. De stilte die
heerst in deze tuin zal een ieder opvallen.
In de afgelopen jaren heeft een noodza-
kelijke ingrijpende reconbtructie van de
bomentuin plaats gehad. In het komend
najaar wordt deze renovatie afgesloten.
Zie ook advertentie.

Wielerronde op
donderdag
4 juli in Wórden
Op donderdag 4 juli wordt voor de 18e
keer de Wielerronde van Vorden gehou-
den. De wedstrijd heeft plaats in Plan
Zuid. Naast een wedstrijd voor cyclo-
sportieven en a^^eurs is er dit jaar.spe-
ciaal voor de jeu^a een dikke bandenrace
om de Rabocup. De strijd om deze cup
bestaat uit drie wedstrijden. Naast de
wedstrijd in Vorden wordt er namelijk
ook een dikke bandenrace gehouden in
Wichmond (28 augustus) en Warnsveld
(4 september). Wie wil meedoen in de
strijd om de Rabocup moet minimaal
twee van de drie wedstrijden meedoen.
Er zijn diverse leeftijdscategorieën en men
kan zich tot een half uur voor de aanvang
van de wedstrijd opgeven bij de jurywa-
gen.

Zie ook advertentie.

Feestelijk slot zwemvierdaagse
De organisatoren van de 22e Zwemvier-
daagse hadden gehoopt op 250 deelne-
mers. Het weer werkte niet voldoende
mee, want er namen 209 zwemmers deel
aan dit evenement. Het aantal sponsor-
zwemmers voor de Stichting MacDo-
naldhuizen was wel ver boven de ver-
wachting. Vorig jaar waren er 26 deelne-
mers, dit jaar zwommen 52 personen
voor dit prachtige doel een bedrag van f
699.50 bij elkaar. En zoals elk jaar was er
vrijdagavond weer een feestelijke afslui-
ting waar vele honderden zwemlustigen
en familie zich kostelijk hebben ver-
maakt.

Badmeester Martin Westerik kon dan
ook nadat onder toezicht alle baantjes
waren gezwommen aan alle deelnemers
hun medaille uitreiken en diverse mensen
in het zonnetje zetten. Zoals Mevrouw
Boersma die met haar 66 jaar de oudste
deelneemster was aan de zwemvierdaag-
se. Sophie Wullink en Karen Kamphuis
waren met 4 jaar de jongste deelnemers.
Ook zij werden in het zonnetje gezet.

Verder werd mevrouw H. Bos gehuldigd
die in totaal 22 zwemvierdaagsen vol-
bracht evenals mevrouw Krabbenborg
die door gezinsomstandigheden één jaar
heeft gemist. Aan de 11-jarige Bas
Brunsveld werd de wisselbeker uitgereikt
voor de beste prestatie op de hindernis-
baan. Verder ontvingen de 52 deelnemers
aan de sponsoraktie elk een coupon te
besteden bij een MacDonald restaurant.
De prijzen werden uitgereikt door de 80-
jarige mevrouw Elferink die al 26 jaar een
vaste klant van het zwembad is.
De Zwemvierdaagse mag ook dit jaar
weer zeer geslaagd worden genoemd en
de organisatoren (Martin Westrik, Suzan
Sonneveld, Ans Reinders, Kim
Schleedoorn en Bas.van Hasselaar) kre-
gen terecht veel waardering van de deel-
nemers. Evenals de vrijwilligers die heb-
ben meegewerkt om ook administratief
alles op rolletjes te laten lopen. Het
zwemfestijn werd tot in de late uurtjes af-
gesloten met een enthousiast optreden in
en rond het zwembad-restaurant van de
VDivi Drive Inn Disco uit Brummen.

Zomerconcert
Jubal op
zondag 7 ju 1

Muziekvereniging Jubal houdt zondag 7
juli een zomerconcert op camping "De
Kleine Steege" in Wichmcmd. Er zal een
gevarieerd programma ^Bgehore wor-
den gebracht. De entree is gratis.

Sursum Corda
Claudia Dekkers van muziekvereniging
Sursum Corda slaagde zaterdag voor
haar HaFa-muziekexamen. Ze behaalde
het A-diploma voor klarinet. Dekkers
werd binnen de vereniging opgeleid door
loanne Wichers.

Afgelopen zaterdag is wederom een leer-
ling van de Christelijke Muziekvereni-
ging Sursum Corda geslaagd voor het
HaFa-muziekexamen.

Gemeentelijke herindeling lijkt een stoelendans

Gemeente Borculo wil niets
met Vorden te maken hebben
De gemeentelijke herindeling lijkt soms
net een stoelendans. Afgelopen donder-
dagavond liet de gemeenteraad van
Borculo weten niets voor een samenwer-
king met Vorden te voelen. Daarmee zet-
te de Borculose gemeenteraad voorlopig
een streep door de combinatie Lochem,
Ruurlo, Borculo en Vorden. De gemeen-
teraad in Borculo wil wel verder met
Lochem en Ruurlo. Aan het eind van de
vergadering ging de meerderheid van de
raad accoord met het voorstel om een
onderzoek te verrichten naar de moge-
lijkheden van een fusie met Lochem en
Ruurlo.

De afwijzing van Borculo wil niet zeggen
dat de gemeente Vorden buiten de boot
is gevallen. Dit hangt af van de reactie
van Lochem en Ruurlo. De gemeente
Lochem kwam vorige week maandag-
avond bij elkaar en stemde in met het
voorstel om met de vier gemeenten een
kluster te vormen. De Partij van de
Arbeid in Lochem vond deelname van
Vorden zelfs een must. Burgemeester E.
Hoogendijk stelde tijdens de vergadering
voor om de herindeling eind juli weer te-
rug te laten komen in de raad omdat de
andere drie gemeenten op dat moment
nog een beslissing moesten nemen. Na
de afwijzing van Borculo zou het dus heel
goed mogelijk zijn dat voor de gemeen-
teraad van Lochem de kaarten heel an-
ders komen te liggen.
De gemeenteraad van Ruurlo komt don-
derdag bij elkaar. Het college van burge-

meester en wethouders en de commissie
algemene zaken hebben afgelopen
maand al positief gereageerd op net vep-
zoek van Vorden om aan te mogen schui-
ven bij Lochem, Borculo en Ruurlo. Maar
dat was nog voordat Borculo een samen-
werking met Vorden afwees. Het is dus
de vraag hoe de gemeenteraad van
Ruurlo zich nu opstelt.
In de gemeente Vorden komt de raad op
9 juli bij elkaar. Tijdens de commissiever-
gadering voor bestuur en ruimtelijke or-
dening kozen de fractievoorzitters van de
vier politieke partijen unaniem voor een
fusieonderzoek met de gemeenten Lo-
chem, Ruurlo en Borculo. Nu deze laatste
gemeente hier een streep door heeft ge-
zet, is de commissie van mening dat eike
variant met Lochem prioriteit heeft. Het
zou dus nog heel goed kunnen dat
Borculo zichzelf buiten de deur heeft ge-
zet en dat Lochem, Ruurlo en Vorden een
verdere samenwerking gaan onderzoe-
ken.
Vorden heeft verder van de provincie een
uitnodiging gekregen voor het open
overleg over de herindeling van de regio
Zutphen. Dit overleg heeft plaats op 25
juli. Naast Vorden hebben ook Brum-
men, Gorssel, Warnsveld, Voorst en Zut-
phen een uitnodiging ontvangen. Omdat
dit overleg midden in de vakantie plaats
vindt, hebben de gemeenten in een geza-
menlijke brief gevraagd of het niet moge-
lijk is om dit overleg te verschuiven naar
september. De provincie heeft dit verzoek
afgewezen .



Nieuwe stichting gaat paardentoerisme in Oost Nederland promoten:

Veel paardenliefhebbers gaan jaarlijks op
vakantie naar het buitenland om daar
hun hobby te kunhen uitoefenen. Met
name de landen Wales en Schotland zijn
bij ruiters erg in trek. Je hebt daar fantas-
tische routes. Als het aan de stichting
Hippisch Toerisme Oost Nederland ligt,
dan gaan paardenliefhebbers straks niet
meer naar het buitenland, maar blijven
ze lekker in eigen land. De stichting
heeft als doel het promoten van het
paardentoerisme in Oost Nederland. In
de komende twee jaar moeten er zestien
ruiterpaden in de Achterhoek en Twente
komen met een totale lengte van dui-
zend kilometer. "Mensen hoeven dan
niet meer naar het buitenland om een
mooie tocht te gaan rijden", aldus voor-
zitter Johan Norde.

De stichting Hippisch Toerisme Oost
Nederland werd in februari van dit jaar
opgericht. Naast de Vordenaren Johan
Norde en Bert Brunnekreeft zitten er nog
vijf andere ruiters in het bestuur van de
nieuwe stichting.
Volgens Norde gaat het om een groep
enhousiaste paardenliefhebbers uit het
oosten van het land die de koppen bij el-
kaar hebben gestoken. Los van elkaar
waren de bestuursleden al jarenlang be-
zig met opstellen van langere routes voor
ruiters en koetsiers. Ze deden dat puur
voor het eigen genoegen en ook om an-
deren mee te laten profiteren van hun
kennis van Overijssel en Gelderland.
Door middel van de stichting wil het ze-
vental haar krachten bundelen en het hip-
pisch toerisme in Oost Nederland pro-
moten.

De meeste bestaande routes voor ruiters
en koetsiers in Nederland, staan niet met
elkaar in verbinding. "En dat is natuurlijk
lastig. Op die manier is het voor een rui-
ter of koetsier niet aantrekkelijk om de
vakantie in eigen land door te brengen.
Want waar moet je slapen en hoe kom je
weer bij de volgende route. Dat is dan
ook één van de redenen dat ruiters liever
naar het buitenland gaan voor een paar-
denvakantie", aldus secretaris D. Bosman
uit Heemserveen.
Er zullen daarom door de stichting rond-
om Vorden en Winterswijk in totaal acht
routes worden uigezet voor ruiter en
koetsier. Ook in Twente komen er acht
routes. Het is de bedoeling dat deze zes-

tien routes aan elkaar worden gekoppeld.
Op die mani^kontstaat er een netwerk
van duizend^mometer aan ruiterpaden.
De routes zullen allemaal door middel
van bordjes worden aangegeven. Ook
komt er een brochure waarin de routes
worden opgenomen.

Rustplaatsen^^
Daarnaast moeten er rust- en drinkplaat-
sen komen waar de ruiter overdag zijn
paard tijdelijk kan onderbrengen of kan
verzorgen. Bert Brunnekreeft: "Dergelijke
rustplaatsen zijn heel erg belangrijk.
Iemand die met de auto op vakantie is,
kan heel gemakkelijk zijn wagen even

achterlaten als hij bijvoorbeeld een muse-
um wil bezoeken. Met^k paard gaat dat
niet en daar zijn die rus^laatsen voor be-
doeld. We hebben inmidels conacten ge-
legd met campings en boeren maar we
zijn ook van plan om zelf rustplaatsen te
gaan bouwen. Verder zijn we op zoek
naar.- geschikte over^fcitingsplaatsen.
Ook daar hebben we mW diverse boeren
al contact over opgenomen en de eerste
reacties waren heel positief. Ik denk dat
we vanuit die hoek volop medewerking
kunnen verwachten."
De stichting Hippisch Toerisme Oost
Nederland heeft inmiddels van het minis-
terie van Landbouw, Natuurbeheer en

visserij een subsidie toegezegd gekregen
voor het ontwikkelen van vier routes
voor ruiter en koetsier rond Vorden en
Winterswijk. In totaal is voor deze eerste
fase van het project een bedrag van
245.000 gulden nodig. Het ministerie
neemt hiervan de helft voor haar reke-
ning. De stichting hoopt dat ook de pro-
vincie GeldelancT met een subsidie van
122.500 gulden over de brug komt. Want
dan kan er namelijk worden begonnen
met de aanleg van deze eerste vier ruiter-
paden. Het totale project van zestien rui-
terpaden is beraamd op 1,1 miljoen gul-
den. Ook bij de Europese Gemeenschap
is een subsidie aangevraagd.

Keuringen
De Martkvereniging Hengelo houdt op
vrijdag 5 juli haar eerste premiekeuringen
van 1996. Op deze dag heeft de keuring

het Warmbloed Paardenstamboekvan

Op Vordense tennisvereniging VTP hield op de afgelopen maand een jeugdclubkampioenschap voor eerste- en tweedejaars. Er waren zeer veel deelnemers. De
volgende personen behaalden een finaleplaats: Marloes Meulenbroek, Torn Denekamp, Kelly Peters, Kim Draayer, Annet van Til, Iris Wassink, Simon
Plat t el en Roei Derksen.

plaats op het terrein van De Hietmaat.
Verder is er zaterdag 6 juli in Hengelo een
regionale keuring van het Nederlands
Welsh Pony Stamboek. Deze keuring is
eveneens op De Hietmaat.

Openluchtdienst
in Steenderen
ook op de radio
De oecumenische openluchtdienst met
als thema "Duizend jaar is als één dag"
die op 7 juli wordt gehouden in het
Plantenbos in Steenderen, zal ook te be-
luisteren zijn via de radio. Radio Ideaal,
die sinds kort ook in Steenderen te belui-
steren is, komt hiervoor met apparatuur
naar Steenderen. Wanneer men niet in de
gelegenheid is om zelf naar de dienst te
komen, kan men ook op de radio af-
stemmen. Radio Ideaal zendt uit op de
106.5 FM.
Van de mensen die wel komen wordt ge-
vraagd een klapstoel en een kopje voor
koffie mee te brengen. Dit om de organi-
satie wat voorbereidend werk uit handen
te nemen. Er is voldoende parkeergele-
genheid aanwezig. Bij slecht weer heeft
de kerkdienst plaats in de NH Kerk.



avérevöèr...

QUICK STEP
FLOOR

Quick.Step Floor is een slijtvaste, oersterke en vooral
heel betaalbare laminaatvloer.

Kies voor Quick«Step Floor, de vloer met karakter.

Interieuradviseur Rijksstraatweg 39
rf 7231 AB Warnsveld

er^rse Tei. (0575) 52 e-i 32
'de woonwinkel van Warnsveld'

Geen koopavond

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

Technische Dienstverlening

Smederij Besselink

U belt,
wij kórnen!

24-uurs service

Las-montage en constructiewerk voor al uw machine-onderhoud
of schadeherstel.

Tevens voor al uw siersmeedwerk op uw bedrijf, thuis, of kom bij
ons langs in de werkplaats

Koekoekstraat 10, Vierakker, tel. (0575) 44 18 25

Vö<

SPENNESTEN

el (0575) 55 32 83
b.g.q. 55 13 56

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf doet.

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-

f. jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

VERHUISD
per 1 juli 1996

van Holskampweg 5
7251 PJ Vorden

naar

HACKFORTERWEG 34
7234 SH WICHMOND

(0575) 44 11 40

Wim en Roelfine
Onstenk

Er komt een lichtpuntje
In Vorden waardoor tijd
geen geld meer kost.

HEERSINK Haarmode

Elke 1e zaterdag
van de maand

kunt u bij
Touwtrekvereniging

Vorden
het oud papier inleve-

ren

Lokatie: rechts naast
Super Grotenhuys aan
de Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.
Tevens kunt u dagelijks
uw papier daar buiten

neerzetten.
Het wordt dan 's-avonds

opgeslagen.
Info: (0575) 55 28 36 of

(0575) 55 33 76

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Ri^jergerstraat 34 - Zutphen

3l.(0575) 51 54 10

Nieuw in het
Keurslagers

Demarrage-rol,
100 gr.

Hamlappen
500 gram

Kip Cordon-blue
100 gram

Leverkaas

100 gram

Gebraden varkens-
rollade, 100 gr.

Shoarma rollade
100 gram449

Q98

Keurslager
Vlognaan
Zutphenseweg 16-Vorden-Tel.(0575) 55 13 21 KEURSLAGER

Ronde van
Vorden
op donderdag 4 juli
parcours plan Zuid RAKKER-WICHMOND

17.00 uur:
DIKKE BANDENRACE
VOOR DE JEUGD

18.00 uur:-
CYCLO-SPORTIEVEN EN VETERANEN

19.30 uur:
ELITE- EN NEO-AMATEURS

Voor u w
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Tel. (0575)55 10 12

' BELEGEN KAAS
1000 gram

* FRANSE EMMENTALER
100 gram

* NIEUW! NIVOLETTE NAPOLI
roomkaas, olijven, geelr. tomaat en knoflook
100 gram

* SCHOUDERHAM
150 gram

* CASHEWNOTEN
vers gebrand, 250 gram

II.98

189
••

298
.

l.85

4.95

* VERSE PIZZA'S fi95
spek/champignons, per stuk plm. 425 gram_ D«

K AAS-/NOTEN-/WIJN WINKEL

TEEUWEN
Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73

zomeractie
zonnebril op sterkte

scherp én veilig zien, ook in de zon

Zonnebril met kwaliteits-
kunststofglazen op uw
eigen sterkte*.
Tegen meerprijs ook
verkrijgbaar met leesdeel.

qe> juwelier
siemerjnk
OO Optkz'lën Zutphenseweg 7 -7251 DC Vorden

»v<m #4.00 tot -6.00, cyl. 2 •



Hoogste punt autobedrijf
Lenselink BV in Zutphen

Donderdag 20 juni werd het hoogste
punt bereikt van de nieuwbouw van Au-
tomobielbedrijf Lenselink BV in Zut-
phen. Als speciale gast was Algemeen
Direkteur Henny van Dijk van de Maz-
da-importeur naar Industrieterrein De
Revelhorst gekomen om onder grote be-
langstelling de Mazda-vlag op het hoog-
ste punt te plaatsen.

Verwacht wordt dat in de maand novem-
ber van dit jaar Mazda-dealer Jan Lense-
link zijn nieuwe bedrijf voor het publiek
kan openstellen. Aan het Gelderhorst 5 te
Zutphen zal dan een ultra modern dealer-
bedrijf de toenemende vraag naar Maz-
da's kunnen beantwoorden. De show-
room zal zo'n 600 vierkante meter tellen

en op een oppervlakte van 3.000 vierkan-
te meter zullen werkplaats, showroom en
kantoren 1.2^0 vierkante meter in beslag
nemen.

Mazda-dealer Lenselink, die zijn bestaan-
de bedrijf in de Schoolstraat in Eefde zal
handhaven als filiaal, hoopt in januari
1997 zijn 25-jarig jubileum als Mazda-
dealer te vieren. Naast de opening van
zijn Zutphense bedrijf kan hij dus twee
feestelijke gebeurtenissen in korte termijn
tegemoet zien. Het bereiken van het
hoogste punt aan het Gelderhorst 5 kreeg
na afloop een extra feestelijk tintje tijdens
een gezellige bijeenkomst waar uiteraard
het gebruikelijke pannebier deze eerste
bouwfase bezegelde.

Kampeerboeren niet blij met
"Wet op openluchtrecratie"
De kampeerboeren in Vorden zijn niet
blij met de nieuwe Wet op openluchtre-
creatie. Dit bleek vorige week dinsdag-
avond tijdens de commissievergadering
voor volkshuisvesting, economische za-
ken en gemeentewerken. Met name
kampeerboer Henk Graaskamp was wit-
heet.

In de nieuwe Wet op de openluchtrecre-
atie stelt wethouder Mulderije voor om
gedurende acht weken het maximale aan-
tal kampeereenheden uit te breiden van
tien naar vijftien plaatsen. Henk Graas-
kamp pleit voor een veel soepeler beleid.
Hij wil het hele seizoen over vijftien plaat-
sen beschikken. "Dat geeft rust en is ge-
makkelijker door de gemeente te contro-
leren. Ik vraag me ook af waarom de ge-
meente Vorden die uitbreiding naar vijf-
tien kampeereenheden precies in die acht
weken wil stoppen. Waarom mag dat niet
uitlopen naar een langere periode. Ik
snap dat niet. De gemeente wil kost wat
het kost vasthouden aan die acht weken.
En waarom? Ik zou het niet weten.
Daarom pleit ik er ook voor om gewoon
het hele seizoen vijftien kampeereenhe-
den te hebben", aldus Graaskamp.

Wethouder Mulderije legde vervolgens
uit dat dit niet mogelijk is. "De wet
schrijft voor dat wij slechts over een kor-
te periode het aantal van tien naar vijftien
mogen uitbreiden. En onder een korte
periode verstaan wij dus acht weken en
niet een heel kampeerseizoen", aldus wet-
houder Mulderije. De meerderheid van
de commissie kon zich echter wel vinden
in het betoog van de heer Graaskamp.
"Als gemeente krijgen wij de mogelijk-
heid om een eigen beleid te voeren.
Waarom staan we dan niet het hele sei-
zoen vijftien kampeerplaatsen toe op de
minicampings", zo vroeg de heer A.C.
van Voskuilen zich af.
Op dit moment zijn er elf kampeerboer-
den in Vorden. Wethouder Muderije gaf
aan dat er in totaal maar vijftien vergun-
ningen voor kampeerboeren in Vorden
worden afgegeven. Woordvoerder Klaas
Bakker van de Stuurgroep Vordense
Recreatie Ondernemers waarschuwde tij-
dens de commissievergaering voor wild-
groei. "Ik ben blij dat de gemeente daar
paal en perk stelt aan stelt. Want het moet
niet ten koste gaan van de reguliere be-
drijven die daar hun boterham mee moe-
ten verdienen", aldus Bakker.

AGENDA
JULI

Iedere dag SWOV Open Tafel bij de
Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de receptie

2 Soos Kranenburj^fcjosmiddcig
3 Bloemschikken, l^ffalia
3 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
4 HSV de Snoekbaars, Jeugdwed-

strijden
7 HSV de Snoekbaars, Koppelwed-

strijd A
9 ANBO MiddagfiTOtocht, vertrek

vanaf Kerkplein, info 55 17 95
10 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
11 HSV de Snoekbaars, Jeugdwed-

strijden
13 Sursum Corda Zomeravondconcert

kasteel Vorden
16 Soos Kranenburg, eindmiddag
17 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
17 HSV de Snoekbaars, Seniorwed-

strijden
17 Proefzwemmen
20 Diplomazwemmen
21 Zomerfietstocht 40 km VRTC

"Achtkastélenrijders"

S O Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

S T I C H T I N G Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze
W E L Z I J N rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor

onderen en over het ouderenbeleid in het algemeen.

VORDEN

O U D E R E N

Tafeltje Dek-Je
Vanaf l juni kunt u voor aan- en afmel-
den van warme maaltijden van Tafeltje
Dek-Je terecht bij de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden aan de Raadhuisstraat
6, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00
en 10.00 uur. Tel. 55 34 05. Bij afwezig-
heid kunt u bij noodsituaties bellen naar
tel. 55 21 51.

Dagopvang
De dagopvang is een voorziening die on-
dersteuning biedt aan ouderen die zelf-
standig thuis wonen en vindt plaats van-
af l augustus in het Verzorgingstehuis "de
Wehme" in plaats van de Delle 15, i.v.m.
verbouwing aanleunwoningen.
Bij het ouder worden kunnen zich pro-
blemen voordoen, waardoor men zich
niet meer zo goed kan redden. Men kan

zich eenzaam voelen en behoefte hebben
aan sociale contacten.Veel ouderen gaan
er zelf niet meer op uit omdat hun mobi-
liteit beperkt is. Ook voor de mensen, die
thuis een oudere verzorgen, kan de taak
soms te zwaar worden, de dagopvang is
dan een ontlasting voor hen. Men hoeft
even niet voor de oudere te zorgen.
De dagopvang is geopend maandag tot
en met vrijdag van 's morgens 9.30 - tot 's
middags 16.00 uur. Deelnemers kunnen
één of meer dagen per week de dagop-
vang bezoeken. De dagopvang organi-
seert diverse aktiviteiten. Men brengt sa-
men met leeftijdsgenoten de dag. Op de-
ze manier kan men thuis de overige da-
gen van de week weer goed verder.
Tussen de middag wordt er een warme
maaltijd gebruikt, waarbij rekening ge-
houden wordt met uw dieet. Tevens kunt

u gebruik maken van de kapper, pedicu-
re en fysiotherapie in het verzorgingste-
huis zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
de achviteitenbegeleider mevrouw Anja
Kal (55 14 48). Voor aanmelding voor de
dagopvang kunt U zich rechtstreeks aan-
melden bij de SWOV, telefoonnummer
553405.

Meer Bewegen voor Ouderen
In verband met het zomerseizoen is er
geen Meer Bewegen voor Ouderen. De
groepen gym, sport en spel, volksdansen
in Wichmond en Vorden en zwemmen
starten begin september weer. Belang-
stellenden voor deze aktiviteiten kunnen
zich opgeven bij de Stichting Welzijn
Ouderen.

23 ANBO Dagfietstocht Veluwe, ver-
trek vanaf Kerkplein, info 55 17 95

24 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
24 Welfare Handwerken Wehme
31 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink

AUGUSTUS

ledere dag SWOV Open Tafel bij de
Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de receptie

7 Zwembad proefzwemmen
7 ANBO Kloot-chu-toi vanaf 't Olde

Lettink
10 Zwembad diplomazwemmen
1 1 HSV de Snoekbaars, senioren-

wedstrijd
13 ANBO Middagfieteteehti vanaf

Kerkplein, info 55 1795
14 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
21 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
25 HSV de Snoekbaars, senioren-

wedstrijd
26 Zwembad proefzwemmen
27 ANBO Dagfietstocht vanaf

Kerkplein, info 55 17 95
28 Zwembad proefzwemmen
28 Welfare Handwerken Wehme
28 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
29 Bejaardenkring Dorpscentrum
30 Zwembad diplomazwemmen
31 Zwembad diplorrrazwemmen
31 Zwembad zwemkampioenschappen

Collectes
De Anjeractie van het Prins
Bernhardfonds heeft dit jaar in Vorden f
3.915,75 opgebracht. Verder werd er in de
gemeente Vorden f 5.103,60 opgehaald in
het kader van de nationale collecte AVO
Integratie Gehandicapten.

De Wiersse weer
drie maal open
voor het publiek
De ruinen van kasteel De Wiersse zijn de-
ze maand weer drie keer open gesteld
voor het publiek. Op zondag 7, zondag
14 en maandag 15 juli is te zien hoe mooi
de ruinen van net kasteel erbij liggen. Het
door de familie Gatacre bewoonoe huis is
niet van binnen te bezichtigen, doch het
is op open dagen wel vanaf korte afstand
te zien. Honden worden niet toegelaten
op het terrein.



Duurkoop ?
Nee',De caravanverzekering van Univé

is goedkoop én goed. Met een prima dek-

king en allerlei gratis extra's, zoals een

hulpdienst bij ongevallen. Univé werkt

zonder winstoogmerk en dat merkt u aan

alles. Wilt u meer weten? Stap eens bij ons

binnen of bel voor een afspraak. Regelt u

alles liever thuis? Stuur dan de bon voor

meer informatie vandaag nog op.

Oorspronkelijke

cataloguswaarde

f lü.noo.

t' 15.ooo.

f 20.00(1.

f 25.000.

f Mi.OOO.

Enkele tariefvoorbeelden -
Toercaravans Stacaravans

Standaard Plus Standaard Plus

f M). f 120, f 70. f 110.

ï 120. f l M).- f 10$,- f 165,
f i6o. f 240. f 140. f ::<>.
f 200. f300, . f /75, f275,-

f24(>. f360, f210. f330,

~l Stuur mij een vrijblijvende offerte op htisis vun
onderstaande ^e^evens.

~l Neem contact niet mij <>/> vnor een vrijblijvende
afspraak.

Merk ( 'tinn'iin:

Di hnicvcn voot 'toen•(iniviin.'t :i//i ook vun ioi'[«ix.\inx <>/> von\\'-
HY/x'c'i.v en o/>:ct units. De minimumpremie voor de Standaard-
ver-ekerinf* i.\ f 70. voor i'i-n stacaravan en ƒ HO. voor i'i'ii
loer< (iravan. De ininiiniiiii/trenui' voorde l'lit\vei .i-kering
bedraagt f 110. voor een stacaravan en ƒ 120. vooi een
toercaravan,
De premies :ijn e\cl. assurantiebelasting en poliskosten,

IJNTVÉ^^ VERZEKERINGEN • é

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!
Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gel re
Stationsstraat 12

7261 AD Ruurlo

0573-451635

Deventerweg 56

7245 PK Laren Gld.

0573-402225

Oorspronkelijke cataloguswaarde

i nel. standaarduitrusting: f ...............

Nieuwwaarde voortent/aanbouw, inventaris: f ...............

Nii'uwwiHirJc audio-Mdeo-apparatuur: ƒ ...............

De caravan wordt ^.ehniikt als:

~l loercaravan ~l stacaravan

(iewenste ver:ekerin^svonn: ,~1 Standaard ~~\ l'/us

Naam : ................................................................... m/v

Adres: ...

Postcode.

Woonplaats:

telefoonnummer:

iJ kunt deze bon opsturen aan: Univé Gelre,
Antwoordnummer 3525, 7260 ZX Ruurlo.
(een postzegel is niet nodig)

DE GEHELE MAAND JULI

10% KORTING
op tapijt, meubelen en gordijnstoffen.

(m.u.v. enkele merkartikelen)

Verder ruimen wij MEUBELS op met

20 tot 70% korting!
Speciaal voor de opruiming

Couponnen
tapijt gordijnen
en vitragevallen

3E WONEREJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

Houdt u er vast rekening mee.

Wij zijn van 5 t/m 19 augustus wegens vakantie gesloten.

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

GIRO 2737
16 Jaar en elke dag pijn. Dat is
het leven van Rob. Hij heeft een
ernstige darmziekte, de ziekte
van Crohn. Gelukkig is er hoop
voor Rob. De Lever Darm
Stichting doet onderzoek om een
oplossing te vinden voor deze
- nu nog - ongeneeslijke ziekte.

Daarbij is uw finan-
ciële hulp onmisbaar.

Nederlandse Lever
Darm Stichting

Zaterdag
20 juli
vanaf
'Airport
Vorden'

VLUCHTEN
van 11.00 tot 19.30 uur

Kaarten ó f 40,- in voorverkoop verkrijgbaar bij:

Fashion Corner, Zutphenseweg 8, Vorden

Sueters, Dorpsstraat 15, Vorden

VVV Vorden, Kerkplein, Vorden

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mixMcr,
uw borduurwerk wordt nu e«n echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nog meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren.

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modem, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

Kom gerust eens langs i t gord advies

fil HARMSEN

Hengelo Gld., Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00

Voor een geheel verzorgde

barbecue of
varken

aan het spit

Vraag vrijblijvend inlichtingen:
Telefoon (0544) 35 16 30 of 35 19 76.

Vrijdags tot 19.00 uur geopend.

De Witte Rieteweg 25, Mariënvelde

THEO TERWEL I
AUTOSCHADESPECIALIST II

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF



Tour aanbiedingen
ECHTE LIMBURGSE VLAAIEN

in wel 30 soorten en goed voor
12 royale punten

Dit weekend:

Cérise Bavaroise vlaai
met een heerlijke romige kersenvulling

Deze etappe is al gewonnen

NU VOOR f 17,50

BELGISCHE WAFELS
van f 1.35 voor maar

2e etappf ¥ l j™ per stuk

De belgen zetten de fiets
ervoor aan de kant

Dit weekend grote sortering

FRANSE BROODJES
voor een speciale prijs
O.a. Pain au chocola
'n Heerlijk Frans chocoladebroodje

Dit weekend voor maar f 1,50

Tip van de week:

PAIN DE CAMPAGNE
Authentiek Frans boerenbrood

Weer 'ns wat anders.

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

_
Er komt een lichtpuntje
In de 'harige' duisternis

van Vorden

HEERSINK Haarmode

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden

Telefoon 5522 19

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

•
Er komt

een nieuw lichtpuntje
k In Vorden

Mi

_
IERSINK Haarmode

Café - Restaurant - Slijterij
Spalstraat 1, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 12 52

Woensdagmorgen

The woodpeckers

Woensdagavond

The Spitfires

Vrijdagavond

Duo Duyn

W - ?2 - f3- f4j«b
Zaterdag

Kas Bendjen

Zondag

Roulette

Wij wensen u leuke kermisdagen

(styrf/Sm /

Als u in de maand juli of augustus bij
ons een proefrit maakt en u levert uw lot

van Sursum Corda in, krijgt u van ons
een aardige attentie

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg 2
7251 RV Vorden
Telefoon (0575) 55 22 22

Na jaren in
een schuil-

kelder wil zij
nu weieens

verstoppertje
spelen

Uw meubels
versleten ?
Wij stofferen snel en voordelig.

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

Geef de kinderen
in Bosnië scholen.

Sticht ing Vluchteling Den Haag

Giro 999

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld Tel. (0575) 52 61 32

roffteer nu want op = op

BARENDSEN

tensawag 15. Vottien -Telefoon (0575) 55 12 61

BLOEMEN
2 bos Ö5Ï7 O

VLIJTIGE LIESJES
3 grote 1O,OO

VOLOP PREIPLANTEN

DE VALEWEIDE-bloemen

1,20 m breed / per meter van 8,95 voor

1,40 m breed / per meter van 17,50 voor

TAFELZEIL ROND
1,55 m diameter / van 22,50 voor 19,95



ERKSTRAAT 6 GPOÉNIÖ 0544 46)

60 NUT
/Hraefcofe: RADIO VB1INWAD 'UVT

PERFECT
SHOWBAND

POWER
iHOWER

SCXIAL
HEAT

MELLO
iMantmummumnas FEELINC

AUTOBEDRIJ f

Groot Rondweg 2
7251 RV Vorden
Tel. (0575) 55 22 22

1995 Nissan Sunny 2.0 D

1994 Ford Mondeo 1.8 TD

1993 Mitsubishi Colt 1.6 Gli
Peugeot 306

1992 Hyundai Lantra
Citroen BX

1991 Ford Orion 1.4i
Ford Escort 1.3 CL
Mazda 626 1.8 Millionaire
SeatToledo 1.8 G LX
Citroen ZX

1990 Ford Wbort 1.4 CL
Renault 19 GTR
Suzuki Swift 1.3 G L
Nissan Sunny 1.4

1989 Ren A19 1.4 GTR

1988 Ford Escort 1.4 CL

1987 Volkswagen Jetta

1985 Ford Escort 1.6

1983 Opel Kadett 1.2
Ford Escort Station

Automaat
Ford Escort 1.6

Niet gevonden wat u zocht?
Misschien hebben wij het net ingekocht!

showroommodellen gaan nu de deur uit voor

gigantisch lage prijzen
kortingen tot zelfs 5O°/o
Tijdens deze opruiming geven wij bovendien

1O°/o op tapijt9 vinyl,
gordijnen en vitrage
(niet op afgeprijsde artiKelen en aanbiedingen)

Kom snel een kijkje nemen en profiteer van al dit
voordeel. De opruiming duurt t/m 31 juli. Tot ziens in

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 14 84

Aantrekkelijke
vliegvakanties

scherp geprijsd!

Bij de Rabobank natuurlijk
IXu u hij de Rabohank rc-i/cn kunt voor ü geselecteerde ;uuihiedingen voor vlieg-

boeken, is u vast al bekend. vakant.es heeft? Aantrekkelijke bestemmingen
Maar weet u ook dat elke reisverko- voor nog aantrekkelijkere pnp.cn. Loop snel
pende Rabobank iedere week speciaal eens binnen bij de reisverkopendc Rabobank.

Deze week:

Cyprus. Protaras en Paphos Corsica, Aj'acdo
Vertrek: 9 juli.
8 dagen app. Trizas in Protaras LG

nu voor 845,— p.p.
Voor een onbezorgde strandvakantic
8 dagen app. Daphne in Paphos LC

nu voor 895,— p.p.
Vlakbij ge/.ellige haven en culturele bezienswaar-
digheden

Ibiza, Figueretas
Vertrek: 7 juli nu VOOr 595,- p.p.
8 dagen app. Mistral LG
(FL. 795,- p.p. bij 15 dagen)

nu voor 1.095,— p.p.
Vertrek: 7 juli.
15 dagen hotel Napoleon LO

Kreta, Chersonissos
nu voor 898,— p.p.

Vertrek: 19 juli.
8 dagen hotel Agrabella LO
Leuk jongerenhotel in het centrum

Rabobank
Reizen

Rabobank Hengelo, Steenderen, Vorden
Vordcn: ( ) > - S o S ~ S > ~ ; Hengelo: l)S"-4hS4-4<); Suviuluvn: ( K ~ > - 4 > S I
Kajcnboiu: ()5"5"4(->S-4S(): Haak: ()S~>->S~S"S; \\iVliiiKHid: <)S^o"

'Café - Restaurant - Slijterij
Spalstraat 1, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 52

Cm

Florijn Jonge Jenever

1395

13.95

18.95

13.95

1995

Uw 'nieuwe' Opel staat bij ons klaar!

Opel Corsa 1.2i Swing, donkerrood, bj. 1991

Opel Corsa 1.4 Joy Special, open dak, rood, bj. 1990

Opel Corso 1.4i Special, zwart, bj. 1990

Opel Kadett l.3i Stationcar, trekhaak, rood, bj. 1989

Opel Kadett 1.6i 6T, Nova black metallic, bj. 1990

Opel Kadett 1.7 Diesel Life. open dak, wit bj. 1990

Opel Astra 1.6i Stationwagon GLS, Nova black, bj. 1993

Opel Astra 2.0i 16V GSI. schuif/kanteldak, blauw metallic, bj. 1994

Opel Astra 1.4Si GT 82 PK, bumpers in kleur, Nova black, bj. 1993

Opel Astra 1.8i, CD full options, Marseille-rood, bj. 1992

Opel Vectra 1.6i. LPG inst, getint glas, blauw metallic, bj. 1992

Opel Vectra 1.6i Expression. 5-deurs, groen metallic, bj. 1994

Opel Vectra l.6i GL. 4-deurs, Nova black metallic, bj. 1993

Opel Vectra 1.7 Diesel. 5-deurs, stuurbekr., getint glas, bj. 1989

Opel Omega 2.4i Diamond G, CD, zwart metallic, bj. 1990

Opel Omega 2.0i Base, goud metallic, bj. 1990 «

Opel Omega 2.0i GL getint glas, grijs metallic, bj. 1990

67.200 km

11 3.000 km

122.300 km

112.100 km

68.300 km

109.300 km

72.800 km

26.000 km

51.500 km

90.000 km

123.1 00 km

68.700 km

82.400 km

173.300 km

124.800 km

r 28.000 km

1T2.400km

f 13.950-

f 12.750 -

f 10.950.-

111.950.-

f 15.750.-

f 13.950.-

128.750.-

f37.750.-

f 24.950,-

124.500,-

f 23.950.-

128.250.-

f 26.950.-

f 14.250,-

f 18.950.-

f 15.750.-

f 18.500.-

Voor een Opel groot of klein, moet u in Zutphen bij Wisselink zijn

WISSELINK uw Opel-dealer
Zutphen: Vispoortplein 4 - tel. (0575) 51 66 46. Na 18.00 uur: tel. (0575) 45 12 28



SPORT-
NIEUWS

Paardensport

Op 16 juni werd in Laren een springwed-
strijd gehouden voor pony's en paarden.
Enkele pony's waren met hun amazones
op deze wedstrijd succesvol. Dit waren
Marina Gotink die met Goof de eerste
prijs won in het B springen. In het L
springen veroverde Janneke Heuvelink
met Polly de eerste prijs. Mede door de-
ze prestatie werd zij kringkampioen en
mag ze LR en PC De Graafschap op 6 juli
vertegenwoordigen op de Gelderse Kam-
pioenschappen. Ook Rodie Huevelink
mag met Rayka meedoen aan Gelders
Kampioenschap in Brummen. Dit had ze
mede te danken aan haar twede prijs die
ze in Laren behaalde in de klasse L sprin-
gen.
Op zondag 23 juni werd er een wedstrijd
voor ponies verreden in Empe. Hierbij
behaalde Inge Regelink met haar pony
Lady een eerste plaats in het Z springen
en een eerste prijs in de dressuur klasse
Ml. Woensdag 26 juni werd er een vier-
tal wedstrijd' voor ponies in Vorden ge-
houden. Hierbij werd het viertal van PC
De Graafschap in de klasse L eerste met

135 punten. Mede door dit behaalde re-
sultaat werden zij over drie gereden wed-
strijen kringkampioen. He viertaal bestaat
uit Femma Wessels, Marina Gotink,
Annemarie Gartsen, Marieke Rossel en
Anne-Marie Kornegoor. Ze plaatsen zich
hiermee voor de Gelderse Kampioen-
schappen.

Vissen

De hengelsportvereniging "De Snoek-
baars" hield het afgelopen weekend een
wedstrijd in het Twentekanaal bij Almen.
De veertien deelnemers vingen 48 vissen
met een totaal lengte van 9 meter en 65
centimeter. De uitslagen waren als volgt:
l D. Weustenenk 11 stuks- 257 cm; 2 W.
Vreeman 8 stuks- 156 cm; 3 D. Huetink 6
stuks-105 cm. Zondag 7 ju l i vindt een
koppelwedstrijd plaats.

Motorsport

De Vordense motorclub "De Graafschap-
rijders" hield zondag een toertocht met'

een lengte van omstreeks 200 kilometer.
De start was bij cafe-restaurant Het
Wapen van Medler, waarna koers werd
gezet richting Salland, Twente en weer te-
rug via een stukje Achterhoek. Het aantal
deelnemers viel vanwege het onstabiele
weer wat tegen. In totaal kwamen 55 mo-
torrijders in aktie.
De prijs voor de club met het grootst aan-
tal deelnemers ging naar M.T.C. Noord
uit Heerenveen. De prijs voor de verst
komende deelnemer werd gewonnen
door LUC Geerinck. Hij kwam uit
Hemiksem België en legde 235 kilometer
af om in Vorden te komen. De verst ko-
mende deelneemster was C.Wetstijn uit
Nieuwerkerk aan de IJssel 145 kilometer.

H i v e n s p o r t

De leden van de PV Vorden hebben het
afgelopen weekend met hun duiven deel-
genomen aan een wedvlucht vanaf Roye
over een afstand van 365 kilometer. De
uitslagen waren als volgt: C. Bruinsma I ,
2, 4, 6, 14, 16, 17, 20; A. A. Jurriens 3, 7,
8; G en H Boesveld 5, 9, 15; A en A
Winkels 10, I I , 13, 18, 21; M. Olieslager
12, 19.

Trouwen in nacht
van eeuwwisseling
Trouwen om klokslag 24.00/00.00 uur op
31 december 1999/1 januari 2000, dat kan
straks op het gemeentehuis, kasteel Huize
Ruurlo. Een bijzonder leuk idee, op tafel
gelegd door de heer Bert Veld, chef
Algemene Zaken van de gemeente
Ruurlo. Mocht er die nacht sneeuw lig-
gen, dan wordt zelfs een arreslee ingezet
voor het maken van een tocht door de

kasteeltuin, met een groot vuurwerk ter
afsluiting van de huwelijksvoltrekking.
Een uniek plan, dat vele bruidsparen naar
Ruurlo zal laten komen. Bert Veld kwam
met dit plan, nadat hij had gelezen dat
ook ergens in het westen van het land
aan dit idee is gedacht. Veld heeft dit idee
voorgelegd aan het college, dat hier posi-
tief op reageerde. Op het kasteel trouwen
jaarlijks veel im^^ers, maar ook veel
bruidsparen uit andere delen van
Nederland. Vandaar dat men ervan uit-
gaat dat dit idee bij veel trouwlustigen zal
aanslaan.

Zilveren jubileum Terra
Uitgeverij Terrai n Warnsveld bestat dit
jaar 25 jaar. Het zilveren jubileum werd
anderhalve week geleden gevierd in de
Overtuin achter het monumentale kan-
toorpand op de hoek van de Bonendaal
en de Molenstraat. In de afgelopen 25
jaar wist Terra maar liefst 40 procent
marktaandeel te behalen binnen de
markt voor tuin- en plantenboeken.

De successtory van Terra begon in 1971
toen direkteur J. Weesjes van Drukkerij
Tesink in Zutphen de zaak aan zijn zoons
wilde overdragen. Zelf wilde hij echter
nog iets om handen hebben en daarom
werd besloten een nieuwe uitgeverij op te
richten. De drukkerij-achtergrond heeft
Terra vervolgens geen windeieren ge-

legd. Er werd veel aandacht geschonken
aan druktechnische zaken en optimale
vormgeving. Een schot in de roos bleek
later, want het marktaandeel klom snel
op. Terra zet de toon en de consument
volgt. Vanuit Warnsveld stuurt Terra
tuinliefhebbers uit het hele land momen-
teel richting de vijvers. Er worden kapita-
len uitgegeven aan exclusieve planten in
en rond de vijvers. Naast boeken over
tuinen begeeft Terra zich ook op de
markt van rijk geïllustreerde kalenders en
boeken over gezondheid. Ter gelegen-
heid van het zilveren jubileum heeft The
Read Shop op het winkelcentrum Drei-
umme een grote etalage ingericht met een
ruim assortiment boeken en kalenders
van Terra. Zie ook advertentie.

De bruidsparen krijgen die dag alle aan-
dacht. Een huwelijksvoltrekking zal dan
niet, zoals normaal vijfenveertig minuten
duren, maar vijfenzeventig minuten in
beslag nemen. De trouwambtenaren wa-
ren ook erg ingenomen met het plan.
"Want mocht het nodig zijn dan willen zij
bij grote belangstelling in ploegendienst
gaan werken", zegt Veld ei^iousiast. De
Ruurlose horeca zou hierd^Pok kunnen
inspelen. Het trouwen wordt die nacht
wel wat duurder, 's Morgens wordt ge-
start met de huwelijksvoltrekking geba-
seerd op een bedrag dat op dat moment
normaal gebruikelijk is, ra^ar naarmate
de tijd verstrijkt op die l^ondere dag
wordt het trouwen duurder. Om twaalf
uur 's nachts zal de plechtigheid rond
tweeduizend gulden gaan kosten. Het
lijkt een bijzonder leuk idee, dus trouw-
lustige bruidsparen kunnen hiermee al-
vast rekening houden. Het duurt nog wel
drie jaar voordat trouwen op de eeuw-
wisseling mogelijk is.

Kasteeltuinconcert
Wanneer het weer meewerkt zal het con-
cert, dat het Gelders Opera en Operette
Gezelschap op 11 j u l i in de Ruurlose
Kasteeltuin gaat geven, een muzikaal
feest worden. Huize Ruurlo vormt het de-
cor, de tuin zal voor een sprookjesachtige
sfeer zorgen en de zangers en zangeres-
sen bieden een afwisselend programma
aan, wat kan een bezoeker nog meer
wensen!

Sterkste man
Op woensdag 3 juli vindt het kampioen-
schap om de Sterkste man van Hengelo
plaats. Dit evenement, vindt plaats aan de
Wichmondseweg 41.

Touwtrekken
Vrijdag 5 jul i vindt op het terein aan de
Wichmondseweg 41 te Hengelo het kam-
pioenschap van Hengelo touwtrekken
1996 plaats.

Rommelmarkt
De gezamenlijke verenigingen in de
Zelhemse buurtschap Wittebrink houden
op zaterdag 6 juli een grote rommel- en
kledingmarkt. Het evenement heeft plaats
bij verenigingsgebouw 't Brinkhuus aan
de Hummeloseweg 67 in Zelhem. De op-
brengst van de rommelmarkt komt ten
goede aan het verenigingsleven in
Wittebrink.

Openluchtspel
Buurt- en toneelvereniging "De Meene"
zal op 11, 13 en 15 jul i het openluchtspel
"At de hane kreayt" opvoeren. Het gaat
hier om een blijspel in drie bedrijven. Het
openluchtspel begint met een inbraak bij
een kleermaker. Loco-burgemeester
Kraaiema van het dorpje raakt als gevolg
van deze inbraak in de problemen en
moet zich in allerlei bochten wringen om
de politie te helpen de dader op te spo-
ren. Als blijkt dat deze kleermaker ook
nog gewond is geraakt, wordt van een
mag een olifant gemaakt. Volop sensatie
dus tijdens het openluchtspel "At de hane
kreayt". In de pauze wordt er een verlo-
ting gehouden.

Geslaagd
Marjan Groot Kormelink behaalde in
Utrecht haar HBO-diploma Optometrie.

Rommelmarkt
Muziekvereniging St Jan uit de
Keyenborg houdt op zondag 7 juli haar
jaarlijkse rommel- en snuffelmarkt. De
opbrengst van deze markt komt geheel
ten goede aan het onderhoud en de aan-
schaf van instrumenten. De markt wordt
gehouden op het Booltinkplein.

Regelmatigheidsrit
Schutterij EMM houdt op woensdag-
avond 10 jul i tijdens de kermis in
Hengelo in samenwerking met de
Hamove een regelmatigheidsrit voor ve-
teraan racemotoren. De start en finish
van deze rit is bij Hotel Leemreis. Het ie-
der jaar in groten getale aanwezige pu-
bliek kan ook nu weer onder het genot
van een drankje en een hapje vanaf de
terrassen van de horecagelegenheden de
coureurs voorbij zien rijden. Het is altijd
weer een spectaculair gebeuren. Er wordt
gereden in diverse klassen. Na afloop van
de races is de prijsuitreiking in zaal
Wolbrink aan de Bleekstraat nabij de ker-
mis.

Hofstede koning in Keijenborg
Receptie op donderdag 11 juli:

Gradus Hofstede is de nieuwe koning
van de Keijenborg. Met een gericht schot
haalde hij de houten vogel naar bene-
den. Burgemeester Alfert van Beeck Cal-
koen loste het eerste schot. De 225
schutters hadden twe ronden nodig om
de onderdelen van de vogel eraf te schie-
ten.

Wilfried Rondeel schoot de kop raf. De
rechtervleugel ging naar Theo Hackfoort
en de linkervleugel was voor Serge Vial.
De staart werd eraf geschoten door
Bernhard Limbeek. Bij het vogelgooien
kwamen negentig dames, in actie. In de
vierde ronde gooide Karin Baakman de
romp eraf en werd daarmee koningin.
Louise Goossens pakte de kop en de
staart ging naar Carolien Henning. De
linkervleugel was voor Annie Niessink en
de rechtervleugel Voor Marie José Nieu-
wenhuis.

De kermisoptocht in Keijenborg was een
kleurrijk schouwspel. Het talrijke publiek
zag een mooie optocht voorbij trekken.
Diverse muziekkorpsen begeleidden de
bonte stoet van praalwagens door de
Keijenborgse straten. De bouwers van de
wagens hadden er veel werk van ge-
maakt. De eerste prijs ging naar de
Nyssinckkamp. Ook de jeugd toonde
zich creatief met versierde wagens, kar-
retjes en fietsen.

Na afloop van de optocht was er een
vaandelhulde. Drum- en showband
Adest Musica uil Sassenheim gaf een
perfect showoptreden en kreeg van het
publiek een daverend applaus. Tijdens de
"erewijn" in de recreatiezaal van Maria
Postal werd Hendrik Berendsen gehul-
digd voor 50 jaar lidmaatschap van
Schuttersgilde St. Jan en benoemd tot
ere-lid.

Zilveren jubileum EMM
De Hengelose Drumband en Majorette
Vereniging EMM bestaat 25 jaar. Ier ge-
legenheid hiervan wordt op donderdag-
avond 11 juli een receptie gegeven in
zaal Wolbrink. De receptie is bedoeld
voor leden, oud-leden en genodigden.

Op 14 januari was het precies 25 jaar ge-
leden dat EMM werd opgericht. De eer-
ste aanzet werd gegeven tijdens het bak-
ken van de oliebollen voor de suppor-
tersvereniging van Pax. Dit gebeurde des-
tijds bij de familie Maalderink aan de
Bleekstraat. Tijdens deze avond werd ook
het eerste bestuur van EMM gekozen.
De heer Van de Lende werd benoemd als
eerste voorzitter van de Drumband en
Majorette Vereniging. Later werd hij op-
gevolgd door mevrouw B. Maalderink-

Engbers die in totaal acht jaar de voorzit-
tershamer hanteerde. Op dit moment be-
staat het bestuur uit mevrouw Schel, me-
vrouw Jansen, de heer Nijenhuis, de heer
Jolink en de heer Jansen.
In de beginperiode trad de Drumband en
Majorette Vereniging EMM vrij veel op
tijdens concoursen en er werden daar re-
gelmatig prijzen in de wacht gesleept.
Momenteel is het voor de vereniging he^.
laas niet meer mogelijk om aan dit soort
concoursen mee te doen omdat er te wei-
nig majorettes zijn. EMM is dan ook
dringend op zoek naar nieuwe leden
voor deze afdeling. Dit neemt niet weg
dat er nog regelmatig optredens worden
gegeven in deze regio. Zo is EMM bij al-
le optochten in Hengelo bij alle optochten
van de partij.



Van vrijdag 5 t/m zondag 7 juli pakt Ruesink groots uit in Ruurlo

Meer dan

occasions Kans op draagbare

1O.OOO, video of
'gagbare

radio-cassette
recorder

ti id
extra korting

enClowns,
sniingkusseii

•- •*•«•

s onze
occasïon-
braderie

Spectaculair zomerroordeel
Uw huidige auto vervangen voor een
occasion van Ruesink is een uitermate
lucratieve zaak.
Alle gebruikte auto's vanaf j^^SOO,-
worden tijdens deze drie dolBRaze dagen
aangeboden met spectaculair zomer-
voordeel.

Een gigantische bonus
Schaft u op onze occasionbraderie een auto aan, dan
kan er nog een enorme bonus volgen. Zondag 7 juli

vincSlr namelijk om 16.30 uur een verloting
plaats onder de kopers. De hoofdprijs is een
extra korting: de helft van het bij te
betalen bedrag (met een maximum van
ƒ 10^00,-), de 2e en 3e prijs
zijniRpectievelijk
een draagbare
kleuren-tv met
ingebouwde
video en een

draagbare radio-cassette-
recorder.

Voor alle
bezoekers hebben
wij een waardevol

cadeau
Zolang de voorraad strekt.

PROFITEER VAM ONS ZOMERVOORDEEL
• Gratis uitstel van betaling* tot 1 januari 1996of

• Gratis accessoires t.w.v. ƒ 1.000,- of • Gratis 12 maanden garantie

*Max. ƒ 10.000,- op basis van de
betaalplanvoorwaarden van CFN
(toetsing en registratie BKR te Tiel).

09.00-20.00 uur
Zaterdag

09.00-17.00 uur
Zondag

10.00-17.00 uur

R U E S I N K

CITROEN

RUESINK zondag 7
ju/i open

RUURLO ENSCHEDE DOETINCHEM
DE R E U Z E - D E A L E R VAN C I T R O E N

RUURLO: De Venterkamp 11 - Telefoon 0573-452004



Een rubriek
mei nieuws over de Vordense bibliotheek

Pak je koffer!

Pak je koffer! Dat is de naam van een
leesprogramma dat landelijk wordt uitge-
bracht. Het heeft als doel kinderen ook in
de vakantie te stimuleren om boeken te
lezen. Als ze meedoen aan deze aktie
kunnen ze 'boekenmeters' sparen door
boeken te lezen die op een bepaalde lijst
staan. Dat zijn allemaal boeken over rei-
zen, spannende, leerzame of vrolijke boe-
ken. Wie bij de bibliotheek opgeeft dat-ie
mee wil doen, krijgt een deelnemerskaart.
De boeken die in aanmerking komen
worden apart gepresenteerd in de jeugd-
bibliotheek. Elk gelezen boek van deze
lijst (waarop ook strip- en prentenboeken
staan) levert een sticker op voor de deel-
nemerskaart en een volle kaart met vijf
stickers bezorgt de lezer een oorkonde.
De openbare bibliotheek doet mee aan
deze aktie omdat kinderen er door wor-
den gestimuleerd ook in de vakantie te le-
zen. En wat is er niet fijner dan in je va-
kantie lekker ontspannen te genieten van
een boek? De aktie duurt tot l september
en de scholen zijn geinformeerd zodat zij
desgewenst ook kunnen inhaken op deze
activiteit.
Maar eigenlijk is de oproep 'een boek in
je koffer!' niet alleen bedoeld voor de
jeugd. Volwassenen kunnen weliswaar
niet meedoen aan de hierboven beschre-
ven aktie, maar wie een geslaagde vakan-
tie wil vieren, kan niet zonder een boek.
Liefst een stapeltje boeken. Akkoord,
boeken zorgen voor extra gewicht in je
koffer. Maar ze leveren ook vele uren fij-
ne ontspanning en zorgen er voor dat je
zelfs op een regendag volop kunt genie-
ten.
De openbare bibliotheek werkt daar
graag aan mee, want in de vakantieperio-
de worden boeken op verzoek voor de
dubbele uitleenperiode afgestempeld (zes
weken inplaats van drie weken). En ieder
mag als hij of zij met vakantie gaat een
dubbele hoeveelheid boeken meenemen.
Daarom is de oproep voor 'een boek in je
koffer' ook dit jaar weer zinvol. Voor de
jongeren die ook in hun vakantie thuis of
elders ontdekken hoe fijn het is om een
boek te lezen. Voor de volwassenen die
weten dat hoe de vakantie ook uitpakt en
hoe het weer ook zal zijn
boeken altijd een garantie vormen voor
een geslaagd vakantiefestijn.

Boek a nier

Schoonvader Jan Groot Jebbink wint auto in Superloterij:

Hoofdprijs blijft in de familie

Toen garagehouder Jan Groot Jebbink het hoorde, liep hij in volle vaart en met een knalrood hoofd de volle zaal van restaurant De Herberg uit. Enkele se-
conden daarvoor had Gerrit de Niet van muziekvereniging Sursum Cordu bekend gemaakt dat de heer E. van Welzenis uit Almen de Suzuki Swift had ge-
wonnen. En laat dat nou net de schoonvader van jan Groot Jebbink zijn. De hoofprijs van de Superloterij van Sursum Cordu blijft dus op deze manier bin-
nen de familie, 's Middags had de heer Van Wezen is nog aan zijn schoonzoon gevraagd wie de auto had gewonnen. "Die loting is pas vanavond", had Jan
Groot Jebbink toen gezegd. "Oh, dat komt goed uit", was het antwoord van de heer Van Wezenis. "Want ik heb vanavond een receptie bij Hotel Bakker. Als
ik de auto heb gewonnen dan ben ik dicht in buurt". En zo geschiedde. Voordat de hoofprijs onder toeziend oog van notaris Das bekend werd gemaakt over-
handigde Jur Ooiman van activiteitencommissie aan voorzitter Dick Boerstoel een picolo en een b-bas. Dit waren respectievelijk het kleinste en grootste ins-
trument die Sursum Corda van de opbrengst van de Superloterij heeft gekocht. In totaal is ervoor 90.000 gulden aan nieuwe instrumenten aangeschaft.

PoIitidWaria
Vorden

de woning is het kozijn geblakerd en
hebben de muren enige roets^^de opge-
lopen. Er loopt nog een onde^roek in de-
ze zaak.
Op zondag 30 juni werd er ingebroken in

een woning aan de Vierakkersestraatweg.
De dieven kwamen binnen door aan de
achterzijde van het pand een een ruit van
een deur in te slaan. De buit bestond uit
twee bankpasjes en stereo-apparatuur.

P «"jk Massaal protest m&rrijders tegen nota:
Zutphenseweg. AalWeze oefening werd
meegewerkt door de Lotusgroep
Hengelo, de vrijwillige brandweer en po-
litie uit Vorden en de ambulancedienst uit
Zutphen. De oefening is bijzonder goed
verlopen. Na afloop werd er een evaluatie
gehouden in de brandweerkazerne. Bur-
gemeester E.J.C. Kamerling kwam hier
ook een kijkje nemen.
Verder ging er in de nacht van woensdag De ede" v™ de, V°rdense auto- en mo-

torclub De Graafschaprijders waren vori-

Commissie kiest kant
van Graafschaprijders

26 op donderdag 27 juni een molotov-
cocktail af voor een woning aan de
Lindeseweg. Het ging hier om een fles
wijn met daarin een brandbare vloeistof.
Wat de reden van deze molotovcocktail is
niet duidelijk. Er zijn geen voetstappen
gevonden. Naast een barst in de ruit van

Opbrengst Pretty Markt van
levensbelang voor Vorden'64
De afgelopen weken zijn leden van de
Vordense zwem-en poloclub Vorden '64
druk in de weer geweest om spullen op
te halen voor de jaarlijkse Pretty Markt
die zaterdag 6 juli op het Marktplein ge-
houden zal worden. De opbrengst van
deze markt heeft de club gewoon nodig
om de financiële eindjes aan elkaar te
knopen. Penningmeester Jos Eisink:
"Zonder de inkomsten van deze Pretty
Markt zouden de leden zeer zeker jaar-
lijks 50 gulden meer kontributie moeten
betalen. De leden vanaf 18 jaar betalen
nu 175 gulden. Wij vinden dit bedrag
zo'n beetje de limit", aldus Eisink.

Het leeuwendeel van de kosten van de
zwem-en poloclub worden veroorzaakt
door de badhuur en de kosten van de
trainer. De club heeft 80 leden waaronder
een flinke trimafdeling. Wat betreft de
waterpolocompetitie worden sinds 1995
gezamenlijke teams met "De Duikelaar"

uit Laren op de been gebracht. De trai-
ningen vinden niet alleen in Eefde maar
ook in het zwembad in Lochem plaats.
Vorden'64 en "De Duikelaar" hebben wat
het aantal uren betreft een bepaalde ver-
deelsleutel gemaakt. Datzelfde geldt voor
de onkosten. Zo is besloten dat de reke-
ning van het zwembad in Eefde door
Vorden'64 wordt betaald, terwijl de kos-
ten in Lochem voor rekening van "De
Duikelaar" komen.

Vorden'64 is niet alleen aktief bij het or-
ganiseren van de Pretty Markt. Zo wordt
er jaarlijks een ijstaartenaktie gehouden.
Daarnaast zijn er ook nog inkomsten uit
andere aktiviteiten zoals de braderie. Jos
Eisink: "We moeten wel, willen we over-
leven". Tijdens de Pretty Markt van aan-
staande zaterdag worden niet alleen arti-
kelen ten verkoop aangeboden. Er zijn
ook stands waar de bezoekers een hapje
en een drankje kunnen verkrijgen.

ge week dinsdagavond massaal naar het
gemeentehuis gekomen. Op het pro-
gramma van de commissievergadering
voor volkshuisvesting, economische za-
ken en gemeentewerken stond de be-
handeling van de nota "Recreatie in na-
tuur- en stiltegebieden". In deze nota
stelt het college van burgemeester en
wethouders voor om vanaf het jaar 2000
nog maar zeven vergunningen af te ge-
ven voor het houden van orriëntatie- en
toerritten in Vorden. Voor de leden van
de Graafschaprijders is onacceptabel. De
vereniging drong er bij de commissie op
aan om de toertochten niet onder deze
regel te laten vallen. De commissie was
het hier mee eens en vroeg wethouder
Mulderije een duidelijk onderscheid te
maken tussen orriëntatie- en toerritten.

De leden van De Graafschaprijders lieten
in de commissievergadering flink van
zich horen. In totaal waren er zes inspre-
kers waaronder drie leden van de
Vordense auto- em motorclub. Joop
Wuestenenk, Wouter memelink en Bert
Regelink trokken fel van leer en bekriti-
seerden het beleid van de gemeente. "Wij
krijgen als motorsporters overal de
schuld van. In de nota valt te lezen dat
auto's en motoren voor een belangrijk
deel bijdragen aan de verzuring en. het
broeikaseffect. Ik vind dat een hele kras-
se stelling. Want dit is nog steeds niet we-
tenschappelijk onderbouwd", aldus voor-
zitter Joop Wuestenenk. Verder wees hij
erop dat er in Vorden evenementen zijn
waar veel meer auto's en motoren in ac-

tie komen. "Wat te denken van de koet-
sendag in Vorden. De transport van de
koetsen en paarden voor deze dag kost
veel meer energie. Van alle energie die
daar verbruikt wordt, kunnen wij onge-
veer twee jaar al onze oriëntatieritten rij-
den".
VAMC De Graafschaprijders houdt jaar-
lijks zeven orriënteringsritten. Joop
Wuestenenk vindt het raar dat de ge-
meente Vorden de toer- en oriëntatierit-
ten bij elkaar wil optellen. "Wij zijn van
mening dat de gemeente Vorden de toer-
tochten buiten het vergunningenstelsel
moet houden, omdat dit evenementen
zijn zonder een een wedstrijdkarakter. De
gemeente gaat toch ook niet de IJssel- en
Berkelroute verbieden. Dat is dan precies
hetzelfde. En wat moeten wij doen als wij
met onze vereniging een rit naar
Sauerland op het programma hebben
staan. Wordt een dergelijke rit ook door
de gemeente meegeteld?", zo vroeg hij
zich af.

De commissie koos de kant van de
Graafschaprijders. De heer R. Pelgrum
(WD) was nog het meest duidelijk in
zijn reactie. Voor hem was de nota van
het college op het kantje af. "Het is nog
net geen hetze tegen de auto- en motor-
sport", aldus Pelgrum. De commissiele-
den drongen er dan ook bij wethouder
Mulderije op aan om binnen het college
nog eens nader te kijken naar de splitsing
tussen toer- en orriëntatieritten. De heer
A.C. van Voskuilen (CDA) ging zelfs nog
één stap verder. Hij wilde dat de wethou-
der de zeven orriëntatieritten exclusief be-
schikbaar stelt voor De Graafschaprijders.



Voor verse aardbeien,
nieuwe aardappelen,
goedkope witlof en

diverse andere groentes
en fruit naar

TUINDERIJ BANNINK
Hulshofweg 8, Ruurlo

• Doe mee met de recreatieve
Vordense klootschietmara-
thon op zondag 7 juli a.s.
Start: 'Vordense Pan', Hen-
geloseweg 14 om 10.00 uur
klasse heren, om 10.45 uur
klasse dames en gemengd
(max. 2 heren). Maximaal 1
bondslid per team. Info en
opgave liefst voor 6 juli bij D.
Regelink, tel. (0575) 55 13 28

SUIYIMER SALE
van donderdag 4 t/m

woensdag 1O juli

S tot 3O°/o korting op o-a.
vijverariikelen

potterie
meststoften

bomen/heesters
vaste planten

kamerplanten
perkgoed

bestrijdingsmiddelen
zaden

gereedschap
enz. enz. enz.

l WORDEN w —

Ruurloseweg 65a, Vorden, tel. (0575) 55 36 71

DE TUINEN VAN
DE WIERSSE, VORDEN:
zo. 7 juli, zo. 14 Juli en ma. 15

juli open van 10 tot 18 uur.
Entree f 7,50 p.p.; tot 9

jaar gratis.
Pendelbus

NS station Vorden/de
Wiersse/NS station Ruurlo

tussen 11 en 17 uur.
Inl. 06 9292 of WV

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Kortftig
tot 60%

öe leukste zontemode nu wet fantastisch Voordeed
KEUS UIT DE LEUKSTE DAMESMODE VAN • ARA • pRANKENWALDER • SEDA • ROBERTO SARTO •
WEBER • BIANCA • CHOICE • SANDY DRESS • SCARLATJI • PUNTO VERDE • PUBLIC • SANDWICH
• DUTCH • ANOTHER WOMAN • ROSNER • SAMOON • TAIFUN • TENDERGRASS • HERENMODE
• MELKA • BUSH • V.I.P. • GROSS • ROBERTO SARTO • STATE OF ART • PASSION • LEDUB •
PIERRE MONEE • COTTONFIELD • 4 You • CIOPPA • LOVE • KINDERMODE • BARBARA FARBER •
POINTER • CAKEWALK • LA PAGAYO • LEE • LOCKER • SALTY DOG • JEANS MODE • BIG JOHN •
LEE • DITO DITO • LA PAGAYO • SALTY DOG • STREET ONE • MET FANTASTISCH VOORDEEL!

mode
BURGEMEESTER GALLEESTRAAT 9, VORDEN, 0575 - 55 13 81

Ben je op zoek naar een baan???

Onze vestis'mg te Apeldoorn zoekt voor een relatie
in Vorden met spoed:

MAGAZIJNMEDEWERK(ST)ERS

Functie-eisen:
• leeftijd t/m 22 jaar

• flexibel en stress-bestendig
• geen negen tot vijf mentaliteit

• woonachtig in Vorden of directe omgeving
• in team kunnen functioneren

• gemotiveerd zijn

Taken:
• binnengekomen orders samenstellen

• vrachtcontainers uitladen
• overige produktie werkzaamheden

Gelet op de samenstelling van het team waarin je komt te
werken, geven wij de voorkeur aan mannelijke kandidaten.

In overleg kan de inschrijving in Vorden plaatsvinden.
Wil je meer weten over deze baan, neem dan contact op

met Bas Versijp.
W|Kijn geopend van maandag t/m vrijdag

van 8.30 t/m 17.00 uur.

Hoofdstraat 20, 7311 KB Apeldoorn
• Tel 055-5787288

Werken via Oké is oké.

Ook uw Becker keuken vindt u bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een 20-tal
complete keukens voor u opgesteld in een sfeervolle entourage. U wordt er
deskundig en graag geadviseerd. Al uw wensen kunt u in vervulling laten
gaan. Graag tot ziens bij Holtslag. Daar zijn ze in keukens thuis.

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:0573-453317

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

Geopend van ma t/m vr van 8.00-1700 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur



Geslaagd jubileum De Vordering

Het begon allemaal vrijdagochtend 21 juni met een vossenjacht voor de kinderen. Zij moesten hun leerkrachten die op ludieke wijze verkleed waren, opzoe-
ken in het dorp. 's Avonds konden oudleerlingen en oudleerkrachten in en sfeervol versierde school bijpraten over de afgelopen jaren. Zaterdagmiddag 22 ju-
ni was het gezellig druk tijdens de bmderie op het schoolplein. Onder begeleiding van accordeonmuziek konden de kinderen aan diverse spelletjes meedoen.
Ook andere activiteiten stonden volop in de belangstelling. Het jubileum werd afgesloten met een feestavond voor de ouders en een disco voor de kinderen.
Kortom een evenement waar met volle tevredenheid op teruggekeken kan worden.

Weekendrecept
Vlogman
Exotische vleesfantasie

Bereidingstijd: 40 minuten.

(ADVKKWNTH-)

Benodigdheden voor 4 personen:
500 gram magere hamlappen, cayennepoeder, zout, l eetlepel paprikapoe
der, 5 eetlepels slaolie, 2 middelgrote gesnipperde uien, 2-3 geperste teen-
tjes, knoflook, 2 theelepels gebroken korianderzaadjes, l laurierblad, 2,5
deciliter bouillon, l deciliter ananassap, 1,5 eetlepel aardappelmeel, ketjap
manis of sojasaus, plukjes peterselie.

Benodigd keukengerei: vleesmes, kom, vlees- of braadpan, kleine kom,
garde, houten lepel of spatel, serveerschaal.

Bereidings wij ze:
1. Snijd de lappen, tegen de draad van het vlees in, in 2,5 centimeter brede

repen.
2. Doe een flinke mespunt cayennepeper en 1,5 theelepel zout in de kom.

Roer het paprikapoeder erdoor en haal de repen vlees zo door het meng-
sel dat het vlees overal bedekt is.

3. Laat de olie in de vleespan goed warm worden. Voeg na elkaar de repen
vlees toe. Bak het vlees aan alle zijden aan.

4. Temper de warmtebron als het vlees mooi van kleur is. Doe de ui en het
knoflook in de pan. Laat deze even meefruiten. Voeg de koriander en het
laurierblad toe.

5. Giet de bouillon bij het vlees. Doe ook het ananassap erbij. Breng de
inhoud opnieuw aan de kook. Temper de warmtebron en laat het vlees
in een gesloten pan verder gaar worden.

6. Controleer na 20-30 minuten of het vlees gaar is. Neem het laurierblad
uit de pan. Neem de pan van het fornuis.

7. Roer van het aardappelmeel en 3A eetlepels water een papje. Giet dit
onder voortdurend roeren bij het vlees. Verwarm de inhoud tot deze
begint te koken en een gebonden saus ontstaat.

8. Proef het gerecht en maak het op smaak af met cayennepoeder, zout en
ketjap of sojasaus.

9. Breng het vlees met de saus over in een voorverwarmde schaal. Serveer
het gerecht direkt. Gameer met wat plukjes peterselie.

Wijntip:
Bij dit gerecht kan een lichte rode wijn, vruchtensap of een glas bier wor-
den geschonken.

Tip van de kok:
Een schotel met veel mogelijkheden. Geef er zilvervliesiïjst met gebakken
eieren en gebakken banaan bij. Of macaroni, spaghetti en geraspte kaas.
een tomatensalade of verse vruchtensalade maakt dit zomerse gerecht com-
pleet. Rode wijn of sherry kan gebruikt worden in plaats van ananassap.
Vervang de helft van de bouillon en het ananassap door tomatenpuree of
gezeefde tomaten.

Slager Vlogman

Medlertol houdt
Oranjefeest
op 5 en 6 juli
Het Oranjefeest in Medlertol is afgelopen
zaterdag van start gegaan met een oriën-
teringswandeling. De weersomstandighe-
den waren dramatisch slecht. Toch gingen
de deelnemers van start. De groep van
Fokkink, Klein Geltink en Brummelman
werd de winnaar van de wandeling.
Verder staat er vrijdag 5 juli een toneel-
stuk op het programma. De toneelvereni-
ging AEV uit Exel zal op deze avond in
de feesthal het stuk "Oom Johannes en
zijn knecht" voor het voetlicht brengen.
Op zaterdag 6 juli zijn er de traditionele
volksspelen. Ook deze spelen hebben
plaats bij de feesthal. Het Oranjefeest in
Medlertol wordt afgesloten met een
dansavond. De Flamingo's zullen tijdens
deze avond zorgen voor de muzikale om-
lijsting.

Theater in Linde
start met
zomerprogramma
Theater "Onder de Molen" in buurtschap
Linde in Vorden start op woensdagavond
3 juli met haar nieuwe zomerseizoen.
Onder de titel "Muziek en verhalen" zal
in de maanden juli en augustus elke
woensdag een nieuw gevarieerd pro-
gramma worden aangeboden. Op 3 juli
zijn er optredens van troubadour Gery
Groot Zwaaftink, voordrachtskunstenaar
Diny Hiddink, pianist Chris van de Werk
en de verhalenvertellers Peter Hoefnagels
en Ben en Truud Rogmans. Theater
Onder de Molen is gevestigd aan de
Lindeseweg 29. Voor meer informatie:
(0575) 55 69 87

Be ons
in d'n Achterhook
"Wiej konnen 't boaven bes 's gaon vehuurn an vekansiegangers". 't Schot
t'r Harm Kreamers zo ongemarkt uut too hee daor weer zo'n paar
Pieterpad-lopers veur zien huus hen zaog kommen.
"Hoe kom iej daor zo inens biej?". Zien vrouw Willemien kek um hoogst-
vewonderd an.
"Noe de kinder 't huus uut bunt steet de boel daor boaven toch maor loog,
daor doe'w toch niks met". "En 't wark dan met die luu, rekken d'r op dat
ik t'r gin hand nao uutstekke". "Oh, dat kan'k zelf wel wachten en veur 'n
nach slaopn vang iej al gauw zestug gulden".
Dat leste veural lek Harm nog wel, hee was nogal gedaon op geld. Nao
volle hen en weer gepraot kwammen ze zo wied dat t'r 'n bord an de weg
zol kommen met "Kamers, Zimmer". Engelsen of Fransen hoeven d'r neet
te kommen want van dat taaltjen veston e toch gin harrel.
Met nogmaols de vezekering van Willemien dat zee d'r niks an dei, zee
had now al wark genog umme alles in de riege te holn. Met 'n paar dage
ston d'r 'n mooi bord an de weg waorvan de varve nog maor nauweluks
dreuge was. Harm zat 's meddags achter de geraniums op slaopers te
wachten. Twee dage veur niks maor 'n derden kreeg e klandizie, 'n Kearl
en 'n vrouw die zo te zien de vut-leaftied al ruum hadn zoln hier graag 'n
nach wiln slaopn. De pries, zestug gulden ston eur wel an. Harm lei eur
boaven 't een en ander uut en leet eur wieter de gang gaon. Oaver 't bord
an de weg gooien e 'n olde zak, hee had jao maor ene kamer te vehuurn.
Too zee 's aovunds in bedde leien zei Willemien: "Mo'j 's luustren Harm,
daor steet t'r zich ene te douchen, al wel 'n half uur lang, daor geet ow
winst!" "Dan zal ik eur wel 's an 't vestand brengen dat dat zo neet geet".
"Bu'j now gek, iej blieft hier, dan ha'j eur dat van te veuren maor motn
zeggen". Harm ging weer liggen maor lekker slaopn dei'j e neet meer. Um
zes uur 's maans ston e al op want de luu mossen natuurlijk wel war te
etten hemmen, dat heurn d'r zo biej.
"Zorg da'j breudjes haalt, dat brood van ons is al drie dage old, dat kö'j
eur neet veurzetn", von Willemien. Dan maor effen nao de bakker. Den
had de winkel nog neet los maor Harm had t'r nogal kundigheid met en
sloffen achterumme. Daor kreeg e zien breudjes. Now kon e de taofel
klaorzetn.
De luu hadn 't goed nao eur zin. Harm had 'n veuruggen dat al 't neu-
dugge broodbeleg ehaald, 't zat neet zolange in de diepvries as dat hee
edach had. Biej 't weggaon gawen ze nog vief gulden fooi ok. Maor dat
mog ok wel achteraf bezien want zee hadn um twee ons achterham a
f2,95 ok kats opemaakt. Willemien leet um oavejal maor met an-modde-
ren en zo was 't al goed tien uur veur hee alles weer in de riege had. "En
now nog an de wasse". "Hoezo an de wasse?". "Now de lakens natuurluk,
'n volgende wil ok wel in 'n schoon bedde".
Harm hef de lakens ewassen en ok zelf estrekken. Maor 't bordjen an de
weg was 's aovunds wel weer weg, Harm had 't nieje d'r al af. Zo ziej maor,
wat dinge liekt soms mooier dan ze bunt, ok biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.



il de hele zomercollectie
met fantastische
ortinen tot 50%

. News, Knook out, G-star enz. vanaf

39,95.a, News;, Wartomod enz.

r veel, heel veel T-shirts
iHa, lurn-over, Tripper eiizi ienz.:

Dus kom snel want op = op

CORNER

Zuipheriseweg 8, Vorden, tel. (0575) 55 24 26 t M G
Markt 21, Zefhem, tel {0314} 62 37 06

rar^

stichting looojaar
steenderen

Zondag 7 juli vanaf 14.OO uur

Middeleeuwse markt
Steenderen

Etagraigraî ^

O-DISCO
Kranenburg
Vrijdag v.a. 21.OO uur ̂

iabberparty

Ruurloseweg 6a
Kranenburg-Vorden/Tel. 556957

OPRUIMING
D A M E S A F D E L I N G H E R E N A F D E L I N G

PULLOVERS
V-hals en polo, van 139, nu 98,-
PANTALONS 4OA
de 2e voor 5O,- / lang en 3/4 l mm Sf j m

ROKKEN
de 2e voor 4Ot- / kort en lang

modecentrum
98,-

PULLOVERS
effen en dessin, van 119, nu

PANTALONS
de 2e voor 5Of- / katoen/terlenka

JACK'S
poplin en coating, nu vanaf

98,-

98,-

Teunissen ruurlo

Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 38

DIT ZEGT NIETS
OVER EEN ARBEIDSPLAA l

AAN DE SLAG?
GEHANDICAPTEN DOEN NET ZO GOED MEE.

AVO BEMIDDELT: 033-75 33 44

BEDANKT,
VAN UW GROENTE-, FRUIT-

EN TUINAFVAL IS AL VEEL
SCHONE COMPOST GEMAAKT

b?
GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL

APART

EEN BETER MIIIEU BEGINT Bil JEZELF £>

in het oog
springend

Dat doet drukwerk alleen
indien er alle aandacht en
zorg aan is besteed. Waarbij
technische en vakbekwame
kerïlis hand in hand gaan en
ingespeeld wordt op de
specifieke wensen van u !
Wij maken in het oog
springend drukwerk, en het
is steeds weer een uitdaging
om kennis en vakmansch
om te zetten in een
uitstekend resultaat!

Wij zijn daarin uw partner.

DRUKKERIJ
:tinHUUT«i«ii k « *̂ ^^~^»™"^m ^̂ BB^B b̂ ^T^

m WEEVERS
V *•• VORDEN - TEL 0676 661010. FAX 661086. BBS 664O40

NIEUWSTAD 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 - 7260 AA



Deze advertentie werd aangeboden door Drukkerij Weevers

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS
WE KUNNEN NIET ZONDER. GEEN MINUUT

OP VAKANTIE IN EEN
ROLSTOEL? NATUURLIJK!
Peter Jansen is gehandicapt. Hij vindt
dat hij zijn leven best voor elkaar heeft,
een aangepaste woning, de wijkverple-
ging die elke dag langs komt. Zo is hij
toch redelijk zelfstandig. En op vakantie
gaat hij met het Rode Kruis. 'Dan ben ik
er echt helemaal uit. Dikke pret altijd. En
ik weet dat ik even goed verzorgd ben
als thuis, beter eigenlijk'.
Anja zit in een rolstoel en gaat naar een
bijzondere school. Soms heeft ze het
gevoel dat ze er niet helemaal bij hoort.
Ze leeft tussen andere gehandicapten.
Maar ze gaat op vakantie met het Rode
Kruis, vakanties voor gehandicapte en
valide jongeren door elkaar. 'Ik vind het
echt geweldig dat ik in zo'n gemengde
groep op vakantie kan en dan merk je
dat die handicap helemaal niet zo
belangrijk is, soms vergeet ik hem zelfs'.
Het Rode Kruis organiseert vakanties
voor mensen die door een chronische
ziekte of handicap niet zelfstandig
op vakantie kunnen. Vakanties in
Nederland of in het buitenland.

WAAR IS MIJN FAMILIE?
Josipa uit Bosnië is haar ouders kwijt.
Zijn ze dood? Leven ze nog? Zitten ze
gevangen? Ze weet het niet. Over de
hele wereld raken mensen elkaar kwijt
door conflicten, rampen, emigratie, echt-
scheiding of adoptie. Onzekerheid over
het lot van familie of vrienden kan
iemands leven volledig gaan beheersen.
Het Informatiebureau van het Rode Kruis
probeert het contact te herstellen. Door
het uitwisselen van familieberichten.
Door opsporingen. En door gegevens uit
de Tweede Wereldoorlog na te trekken in
het eigen oorlogsarchief. Aan de hand
van dit archief worden ook de gegevens

nagetrokken van slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog ten behoeve van
uitkeringen en pensioenen. Informatie
over gebeurtenissen tijdens de Tweede
Wereldoorlog kan ook worden opge-
vraagd om familieleden te informeren of
om trauma's te verwerken.

OPGELEID OM TE HELPEN
Eveline zit rustig op de bank televisie te
kijken als haar semafoon afgaat. Als ze
belt hoort ze dat er een vliegtuig is neer-
gestort. Snel doet ze haar uniform aan en
gaat naar een verzamelpunt. Eveline is

vrijwilliger bij de rampenbestrijding van
het Rode Kruis. Ze is getraind in het hel-
pen van slachtoffers bij rampen. Op de
plek van het ongeluk behandelt ze
samen met haar collega's de gewonden.
Het Rode Kruis heeft in Nederland ruim
11.000 vrijwillige rampenbestrijders.

BLOED VOOR LEVEN
Jan Brouwer raakte vorig jaar betrokken
bij een ernstig auto-ongeluk. Voordat hij
in het ziekenhuis aankwam, had hij veel
bloed verloren. Gelukkig was hij er na
een bloedtransfusie en een operatie
redelijk snel weer bovenop. Het heeft
hem aan het denken gezet. Als er geen
mensen waren die bloed gaven had hij
nu niet meer geleefd. Daarom geeft hij
nu ook bloed bij een Rode Kruis
bloedbank. Kleine moeite eigenlijk. In
Nederland geven zo'n 600.000 mensen
bloed via een van de 22 bloedbanken of
tijdens plasmacampagnes.

POKTERSADVIES OP
AFSTAND
Johan is druk bezig op het
dek van de viskotter SCH41.
De netten worder^pinenge-
haald. Plotseling gaat er iets
mis en Johan raakt verstrikt
in de visnetten. Hij wordt
zwaar gewond aaî jn been.
De kapitein vraa^^ulp via
Radio Scheveningen. De
Radio Medische Dienst van
het Rode Kruis wordt
gewaarschuwd. Via de tele-
foon vraagt een arts hoe
Johan ervoor staat. Uit de
berichten van de stuurman trekt de arts
de conclusie dat Johan moet worden
opgenomen in een ziekenhuis. Een heli-
kopter van de marine stijgt op en vliegt
naar de viskotter. Binnen een uur ligt
Johan op de operatietafel. De Radio
Medische Dienst van het Rode Kruis
heeft 24 uur per dag een arts paraat voor
advies aan Nederlandse schepen op alle
wereldzeeën en de Nederlandse binnen-
wateren.

heup die nooit goed genezen is.
Daarom is ze thuis afhankelijk van
haar man. En daardoor is hij ook aan
huis gebonden. Zij
gaat elke woens-
dag naar de dag-
opvang van het
Rode Kruis. 'Nu
heb ik ook weer
eigen vrienden en
mijn man kan ein-
delijk weer eens
een dagje vissen,
want daar is hij zo
dol op.'
Het Rode Kruis
organiseert tal van
activiteiten voor
mensen die om welke reden dan ook in
een sociaal isolement terecht dreigen te
komen. De activiteiten die georgani-
seerd worden verschillen per plaats.

Rode Kruis en ze gaat elke week zwem-
men met een groep gehandicapten. Ze
doet graag iets voor een ander.

JONGEREN MET EEN HART
VOOR HULP
Marjolein kijkt op de televisie altijd naar
de artsen en verpleegkundigen die in
actie komen bij oorlogen en rampen.
Dat wil zij later ook: mensen helpen.
Maar ook nu helpt ze al. Ze heeft haar
Jeugd EHBO diploma gehaald bij het

SAMEN GAAT
HET BETER
Mevrouw Hendriks is
al een paar jaar alleen.
Inmiddels is ze eraan
gewend en ze zorgt
goed voor zichzelf,
maar soms denkt ze:
'Als mij iets overkomt,
wie merkt het dan?'.
Daarom heeft ze zich aangesloten bij
een telefooncirkel van het Rode Kruis.
Ze wordt elke ochtend gebeld en op
haar beurt belt ze de volgende in de cir-
kel. 'Dat geeft me een veilig gevoel en
het is ook best gezellig zo'n dagelijks
praatje.'
Mevrouw Sanders heeft een gebroken

HULP ZONDER GRENZEN
Jash Bahadur Magar is gevlucht uit
Bhutan en zit nu met zijn gezin en negen
familieleden en vele andere lotgenoten

in een vluchtelin-
genkamp van het
Nepalese Rode
Kruis.
Faatma Nazira en
haar zeven kinde-
ren overleven al
twee jaar de ijzige
Albanese winters
met voedselhulp
van het Albanese
Rode Kruis.
Fahim, een Iraanse
boer, heeft zijn
huis in een over-
stroming zien ver-
dwijnen. Zijn akker
staat nog tot het
einde van de lente

onder water. Samen met nog 77.000
andere boerengezinnen is hij maanden-
lang afhankelijk van de hulp van de
Iraanse Rode Halve Maan.
Aardbevingen, overstromingen, oorlo-
gen. Het Rode Kruis is er voor de
slachtoffers. Wereldwijd. Met een net-
werk van zelfstandige Rode Kruis en
Rode Halve Maan-verenigingen. Met
miljoenen getrainde vrijwilligers die alle-
maal werken volgens de principes van
neutraliteit, onpartijdigheid, en menslie-
vendheid. Het'Nederlandse Rode Kruis
maakt deel uit van dat internationale
netwerk. In geval van nood springt het
bij. Met geld, om ter plaatse voedsel en
medicijnen te kopen. Met hulpgoederen.
Als die niet of niet voldoende ter plaatse
aanwezig zijn. Met deskundig perso-
neel, in aanvulling op lokale krachten.

De in deze tekst voorkomende namen
en situaties zijn gefingeerd.

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS
GIRO 6868 DEN HAAG



121 vanaf i 23.490,-

NA HET HOOGSTE PUNT
GAAN WE AFBOUWEN..

323 Coupé vanaf f 27.595,-

626 vanaf f 37995-

Xedos 6 vanaf f 49995-

3 jaar algemene garantie
tot een maximum van

100.000 kilometer
•

3 jaar lakgarantie
•

6 jaar garantie tegen
doorroesten van binnenuit

(Xedos 8 jaar)
•

3 jaar Mazda Euro Service
voor een snelle en persoonlijke

service-verlening bij pech
in Europa.

MET EEN AANBOD VOOR
SNELLE BESLISSERS.

De top is bereikt. Het hoogste punt van een tweede en compleet nieuwe

vestiging voor nog betere service. Dus kan het aftellen in Zutphen

beginnen voor een openingsfeest in november met ongekend voordeel.

Maar misschien kunt u niet zo lang wachten... Dan bent u natuurlijk

van harte welkom in onze bestaande Lenselink vestiging. Voor

bijvoorbeeld de zeer complete Mazda 121, de sportieve 323, de

stijlvolle 626 of de elegante Xedos. Wij beloven u bovendien een zeer

boeiend gesprek over onze zeer royale inruilprijzen en de voordelige

Jinancieringsmogelijkheden. Dat betekent duizenden guldens voordeel

voor snelle beslissers. Daarmee bereiken we dan gelijk ook een nieuw

hoogtepunt. Kunt u inderdaad niet langer wachten? Kom dan snel

naar de vestiging in Eefde voor ongekend nieuwbouwvoordeel.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag B.00-1 B,00 uur,
zaterdag 9.00-1 B.OG uur. AUTOMOBIELBEDRIJF

LENSELINKAutomobielbedrijf Lenselink b.v. - Schoolstraat 11 - 7211 BA Eefde
Telefoon 0575-512834 - Fax 0575-542008

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN EN VERWIJDERINGSHIJDRAGE

Even uit de zorgen...
Vele duizenden langdurig zieken.en zwaar lichamelijk gehandicapten gaan dit jaar een weekje op een Zonnebloem-vakantie.

Geholpen door 6.000 Zonnebloem-vrijwilligers. U kunt ook helpen!
Want hoe meer geld er via de "Actie Zonnebloemvakanties" binnen
komt, hoe meer zieken en gehandicapten op vakantie kunnen.

Bij voorbaat hartelijk dank.

GIRO 145de zonnebloem Postbus 2100, 4800 CC Breda
Telefoon (076) 560 20 60

"Ook ik help mee"



DEKBEDDEN
SYNTHETISCHE DEKBEDDEN:
met katoenen tijk

1 persoons 140/200 van 89,=

2 persoons 200/200 van 149.= nu 99,-

litsjumeaux 240/200 van 179.= nu 119,-
Ook leverbaar in extra lang (zowel l-pers als iicjum )

Synthetisch 4 seizoenen dekbed met katoenen tijk
en hollofil vulling, l persoons 140/200 van 179.=

nul I 9,*

2 persoons 200/200 van 259,= nu 179,-
litsjumeaux 240/200 van 519,= nu 219,-
Ook leverbaar in extra lang (zowel l-pers. als litsjum.)

WOLLEN DEKBEDDEN:
Wollen 4 seizoenen dekbed van Paradies met
een 100% scheerwollen vulling en een 100%
katoenen tijk.

1 persoons 140/200
van 349.-

2 persoons 200/200
van 559.- nu 489,-

Uts Jumeaux 240/200
van 669,- nu 589,-
Ook leverbaar in extra lang.
(zowel l persoons als litsjumeaux

Wollen 4 seizoenen dekbed met een 1 00%
scheer-wollen vulling en een 1 00% katoenen
tijk

1 persoons van 279,= voor I 99 ' """

2 persoons van 399,= voor 319,-

litsjumeaux van 439,= voor 369,--

Ook leverbaar in extra lang (zowel I-pers als litsjum )

DONZEN DEKBEDDEN
Donzen dekbed met een vulling van 90%
ganzedons en 1 0% kleine veertjes, carré
gestikt.

1 pers. 1 40/200 van 399.= n

2 persoons 200/200 van 699,= 1111399,-

litsjumeaux 240/200 van 799,= 1111499,-
Ook leverbaar in extra lang (zowel l -persoons als
litsjumeaux, resp. 140/200 en 240/220)

Donzen 4 seizoenen-dekbed met een vulling
van 90% ganzedons en 1 0% kleine veertjes.
In carréstiksel.

1 pers. 140/200 van 599.= nu^ 99* "

2 persoons 200/200 van 899,= nu 649,-
litsjumeaux 240/200 van 1099.= nu 799,

50%

DUIZENDEN
DEKBED
OVERTREKKEN

O.a. de merken; CINDERELLA, ARIADNE,

DORMA, DAMAI, BORAS. BEDDING HOUSE .

l persoons / extra lang
vanaf 29,00

1 persoons kinderdessins
vanaf 29,OO

2 persoons
vanaf 49,00

litsjumeaux
vanaf 59,00

Groot aantal voor de
halve prijs üf minder

SLAAP-
ZAKKEN

Polydaun
slaapzakken met

synthetische
vulling en

katoenen tijk

HALVE
PRUS
vanaf

ƒ39,-

SPREIEN
Ri ille

Halve prijs
KATOENEN

SPREIEN
in geel, blauw en mturel

1 persoons van ƒ 149
nu ƒ 79,-

2 persoons van ƒ 199
nu/ 109,-

Lits Jumeaux ƒ 239
nu/ 129,-

SYNTHETISCHE DEKENS
l persoons 160x240 van 119,- voor 79,-
litsjumeaux 220x240 van 159,- voor 99,-

KEUKEN
KEUKEN SETS
KEUKENDOEK + THEEDOEK (Elias. DDDDD en Jorzolmo)
van 19,95 nu 9,95

WERK- EN VAATDOEKJES
In diverse kleuren, ca. 40 x 40 cm.
van 3,95 nu 4 voor IO,OO

THEEDOEKEN ASSORTIE
Jorzolino8,95 nu 5 voor 29,95

PANLAPPENSET
vanaf 7,90 nu voor 3,95

KEUKENSCHORTEN vanaf 9,95

HALFLINNEN THEEDOEKEN
van 10,95 nu 2 voor 12,95

ZOMERDEKBEDDEN
Zomerdekbed met een vulling
van zijde met wol

l persoons 135/200
nu ƒ 99,'

extra lang 1 35/220.

2 persoons 200/200 ^ -~
van ƒ 239 nu ƒ 169,-

üts Jumeaux 240/200- ~ ~
van/2j|k nu ƒ 199,*

Zomerdekbed met een vulling
van 100% wildzijde en een
kantoenen tijk.
Heerlijk koel en anti allergisch.

KUSSENS
Synthetisch kussen met hollow fiber vulling
en katoenen tijk. anti allergisch.Van 29.95

nu 2 voor 39,*
Synthetisch kussen gevuld met 'Luxorel' en
een katoenen tijk. anti-allergisch, goed
wasbaar en bii te vullen. Van 79,= voor
69,=

Halfdons kussen (dons en veertjes] i n
zacht en veerkrachtig. Van 119,=

nu voor 59,-
Dunlopillo latex kussens. Van 119,

nu voor 89,'
Medizon neksteunkussen met katoenen tijk,
anti-allergisch en bij te vullen Van 139,=

nu 2 voor 99,- nu voor 99,'
Eendeveren kussen Van 59,= voor 49,= Stevig gevuld kapokkussen.

Van 69,= voor 59,=

nu 2 voor 79,- nu 2 voor 89,
Stevig vogelverenkussen
Van 39.= voor 29.=

nu 2 voor 39,
Tevens grote kollektie
donskussens en
neksteun-kussens!

1 persoons 140/200
van ƒ 199 nu ƒ 129,
Ook leverbaar in extra lang l W/220.

2 persoons 200/200
van ƒ 289 "u/

Lits Jumeaux 240/20'
van ƒ319 nu

Zomerdekbed met een vulling
van 100% katoen en ook een
kantoenentijk.

Alleen in 2 persoons
200/200 . ~~
van ƒ 299 nu ƒ 199^

Zomerdekbed met een vulling
van 90% ganzedons en 100%
katoenentijk.
Lichtgewicht en heel soepel.

l persoons ] 40/200
van ƒ 299 nu/

TUINTAFEL-
KLEDEN

Rond, rechthoekig en
vierkant, 3 kleuren in

een leuke ruit.

170 cm rond
van 95,00 voor 35,00

1407180 cm
van 39,95 voor 29,95

90/90 cm
van 24,95 voor 14,95

TAFELGOED
Teveel om op te noemen

Grote partij ronde,
vierkante en recht-

hoekige tafelkleden en
dekservetten.

Effen en gedessineerd.

20 tot 50% Korting

Douchegordijnen
HALVE PRIJS
KATOENEN BADMATTEN

55x90 van 42,95 nu 34,95

60x110 van 52,95 nu 45,OO

70x140 van 79,95 nu 55,OO

WC-mat van 29,95 nu 19,95

UNI BADMAT + UNI TOILETMAT

Van Aqua Nova, maat 55x90 cm,

kleuren zalm, blauw en oud rose

HALVE PRIJS
van 79.95 nu 39,95

BADSETS (badmat+toiletmat)
van Aqua Nova met

kortingen tot 50%

Topkwaliteit baddoeken van o.a.
Seahorse, Cannon, Jorzolino en
Vossen Maat. 60x 110 cm,

nu 2 voor ƒ 25,00

WASHANDJES 6 voor ƒ 1 0,00

2 BADDOEKEN + 2 WASHANDJES
Kleuren: brique, blauw, groen en
wit. Maat 60x110 cm,

van ƒ 49,95 voor ƒ 29,95

BAD- EN STRANDLAKENS

Keuze uit wel 30 dessins en/of
kleuren. Vele aanbiedingen.
Bijvoorbeeld, badlaken uni, maat
100x170 cm kleuren: geel, rood,
blauw en groen

van ƒ 39,95 voor ƒ 29,95

HOESLAKENS
Badstof stretch

1 pe f̂cin 29.95 HU 19,95

2 perKn 44,50 HU 29,95

litsjum. van 54,95 HU 39,95

JERSEY HOESLAKENS
100% katoenen jersey,

mooie kwaliteit

1 pers. van 39,95 HU 29,95

2 pers. van 59,50 n U 44,95

Litsjum. van 69,- HU 59»95

Beperkt aantal kleuren, 100% katoen

90/200 van 29,95 nu 19,95

140/200 van 79,50 nu 29,95

180/200 van 99,00 nu 3Q,Q5

DORMA HOESLAKENS
Gedessineerd 90/200 en 140/200

van 69,= nu p.St. 14,95
2 voor 25,00

STRETCH MOLTON
HOESLAKENS
1 pers. van 32,50 nu 24,95
2 pers. van 42,50 nu 34,95
litsjum. van 49,50 nu 39,95

GLAD KATOENEN
HOESLAKENS VAN BORAS
Kleuren: zalm, mint en rose.

Vele maten één prijs.

van 49,50 tot 79.50 nu 24,95

LAKENS
van 100% katoenen satijn

Nu halve prijs
l-Persoons in de kleuren, wit, groen

en oud rose. van 79,00 nu 39,OO

Gedessineerde slopen
van 19,95 p. st. nu 2 voor 10,00

LAKENSETS o.a. Bedding House en
Damal
l persoons + 2 persoons +
litsjumeaux HALVE PRUS

DEKENS
Schitterende dekens van
100% natuurlijk materiaal.
50% lamshaar en 50% scheerwol.
Maat 160x240 cm. «on f\f\
van 299,- nu j l W, UU
Schitterende dekens van 100%
kameelhaar.
Maat 160x240 cm -*mr\ /\/\
van 499- nu ƒ 3 IV, U U

BADJASSEN
DAMES BADJ/ASSEN
in badstof en 100% katoen
in verschillende kleuren en dessins

vanaf 19,OO

KINDER BADJ/ASSEN
vanaf 9'95

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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